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Wat is een bijdrage voor schoolkosten?
Een bijdrage voor schoolkosten is een bijdrage voor kosten die opvoeders maken voor hun
schoolgaande kind(eren) tot 18 jaar. Denk hierbij aan boeken, een rekenmachine of
gymkleding.
Wilt u weten of u een bijdrage kunt krijgen in de schoolkosten? Kijk op de website van de
gemeente bij bijzondere bijstand voor meer informatie. U kunt ook langsgaan bij BWRI.
Of kijk op de website van het Meedoen Fonds. Hier vindt u verschillende regelingen voor
mensen met een laag inkomen. Een van deze regelingen heet Tegemoetkoming indirecte
schoolkosten. Deze regeling is speciaal bedoeld voor jongeren op het voortgezet onderwijs.
Of doe een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Misschien kan de provincie
Groningen helpen met het Studiefonds. Kijk voor informatie op de website of bel.
BWRI - inkomen en voorzieningen
BWRI ondersteunt mensen om werk te vinden en te behouden.
Haydnlaan 2
9603 AS Hoogezand
0598 37 37 00
info@bwri.nl
www.bwri.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig
geld ook lid kunnen worden van een sportvereniging of lessen op cultureel/creatief gebied
kunnen volgen.
06 81 30 45 03
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen
Midden-Groningen - bijzondere bijstand
www.midden-groningen.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen
Provincie Groningen - studiefonds
Hebt u een laag inkomen en kunt u de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw
kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen.
050 316 43 21
studiefonds@provinciegroningen.nl
www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds
BWRI - Meedoen Fonds
De gemeente Midden-Groningen heeft een webwinkel voor minima. Iedereen met een
inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kan een aanvraag indienen voor het Meedoen
Fonds.
www.meedoenmiddengroningen.nl
Kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen?
Kijk op de website van de gemeente bij bijzondere bijstand voor meer informatie. Of ga langs
bij BWRI. Of doe een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Misschien kan de
provincie Groningen helpen met het Studiefonds. Bel voor informatie of kijk op de website.
Voor schoolreisjes of excursies kunt u misschien een vergoeding krijgen via het Meedoen
Fonds. Kijk op de website van BWRI voor meer informatie.
Of klik op Sport en cultuur op de gemeentepagina van het Armoedepact.
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Hoe vraagt u een bijdrage voor schoolkosten aan?

Kijk op de website Bereken uw recht van BWRI. Of vraag het aan BWRI zelf. Kijk voor het
Studiefonds op de website van de provincie Groningen.
BWRI - bereken uw recht
Met het programma Bereken uw recht van de gemeente Midden-Groningen kunt u
berekenen waar u recht op heeft.
0598 37 37 00
info@bwri.nl
www.bwri.nl/bereken-uw-recht
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Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een bijdrage voor schoolkosten?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag dan een vrijwilliger om hulp. Vrijwilligers vindt u bij Kwartier Zorg en Welzijn en
bij Humanitas. Of neem contact op met BWRI.
BWRI - bijstand aanvragen
Fax 0598 37 37 00
inkomenvoorzieningen@bwri.nl
www.bwri.nl/aanvragen-bijstand
Kwartier Zorg en Welzijn

Kwartier Zorg & Welzijn is de organisatie voor welzijn in Midden-Groningen. Actief op het
gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd.
0598 36 49 00
info@kwartierzorgenwelzijn.nl
www.kwartierzorgenwelzijn.nl/locaties
Humanitas - formulierenhulp
Inloopspreekuur: op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur bij BWRI in Sappemeer en op
woensdag van 11.30 tot 12.30 uur bij de Rabobank in Siddeburen.
0598 38 30 48
www.humanitas.nl/midden-groningen
Krijgt u een bijdrage voor schoolkosten en is er iets veranderd in uw leven?
Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of is
er iets anders veranderd. Geef dit gelijk door. Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te
betalen of een boete krijgt.
Heeft u juridische hulp nodig?
Bel het Juridisch Loket. Of loop binnen tijdens het inloopspreekuur in Groningen. Op de
website vindt u informatie en voorbeeldbrieven. Of vraag hulp aan de Rechtswinkel
Groningen.
Juridisch Loket Groningen
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies in Groningen. Kom naar het inloopspreekuur
en stel uw vraag. Een afspraak is niet nodig.
Inloopspreekuur:
maandag en donderdag tussen 9.00 - 11.00 uur
dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen
0900 80 20
www.juridischloket.nl/groningen
Rechtswinkel Groningen
De Rechtswinkel is een organisatie waar rechtenstudenten zich belangeloos inzetten om

mensen van gratis juridisch advies te voorzien.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur.
050 313 47 07
bestuur@rechtswinkel-groningen.nl
www.rechtswinkel-groningen.nl
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