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REIZEN MET DE HTM IN WEEKENDEN EN VAKANTIES
Om mee te doen moet je vaak van je huis naar een andere plek. 
Leergeld Den Haag geeft fietsen aan kinderen vanaf 10 jaar. Nu 
komt hier openbaar vervoer bij voor jongeren van 12 tot en met 
17 jaar. Zij krijgen een gratis abonnement. Hiermee is openbaar 
vervoer met de HTM voor hen in weekenden en officiële vakanties 
gratis. Op zaterdag naar een voetbalwedstrijd in Rijswijk of in de 
vakantie naar familie in Delft? Met dit abonnement is het mogelijk!

MOBIELE TELEFOON
Om mee te doen op school en in vrije tijd zijn digitale middelen 
onmisbaar. Dit is vooral vanaf de brugklas erg belangrijk. Daarom 
helpt Leergeld brugklassers hiermee door aan hen een mobiele  
telefoon te verstrekken. 

KIJK OOK OP DE WEBSITE VAN LEERGELD (WWW.LEERGELDDENHAAG.NL) WAARVOOR U NOG MEER EEN AANVRAAG KUNT DOEN
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PC 
Met een computerset van Leergeld Den Haag kunnen 
kinderen hun huiswerk maken, spreekbeurten 
voorbereiden, van alles opzoeken en natuurlijk 
spelletjes spelen. 
De set bestaat uit een systeemkast, beeldscherm, 
muis, toetsenbord en een speakerset. De computer 
heeft Windows 10 en een Microsoft Office pakket. 
Voor wie: kinderen/jongeren tussen 4 en 18 jaar. 
Eigen bijdrage: €30,00. 
 

 

SPORT 
Is het kind lid van een sportclub die aangesloten is bij 
de Ooievaarspasregeling? Dan kan de ouder een 
bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld 
voetbalschoenen, zwemkleding of een judopak. Voor 
een eerste aanvraag ontvangt het kind een 
waardebon van €150,00. Bij een volgende aanvraag is 
dat €100,00. Voor zwemmen gelden andere 
bedragen. 
Voor wie: kinderen/jongeren tussen 4 en 18 jaar. 
Eigen bijdrage: geen. 
 

 

CULTUUR 
Willen kinderen een muziekinstrument leren spelen? 
Of leren dansen? Dan kan de ouder een aanvraag 
doen voor de aankoop van het instrument of 
danskleding. Bij een eerste aanvraag ontvangt het 
kind een waardebon van maximaal €150,00. Daarna is 
het maximum €100,00.  
Voor wie: kinderen/jongeren tussen 4 en 18 jaar. 
Eigen bijdrage: geen. 
 

 

FIETS 
Heeft het gezin een minimuminkomen? Dan kan de 
ouder bij Leergeld Den Haag een aanvraag doen voor 
een fiets voor uw kind.  
Voor wie: kinderen/jongeren tussen 10 en 18 jaar. 
Eigen bijdrage: €25,00.  
  

Ooievaarspas 
Om in aanmerking te komen voor hulp van Leergeld 
Den Haag moeten kinderen een eigen, geldige 
Ooievaarspas hebben. Deze pas is aan te vragen bij de 
gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie: 
https://ooievaarspas.nl/ 

http://www.leergelddenhaag.nl/
https://ooievaarspas.nl/
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SCHOOLSPULLENPAS 
Met de Schoolspullenpas kan de ouder naar de winkel 
om schoolspullen voor zijn kind te kopen. Leergeld 
Den Haag stuurt een aanvraagformulier aan alle 
kinderen die in aanmerking komen. Dit gebeurt in 
juni. Daarmee kan de ouder de Schoolspullenpas bij 
Leergeld Den Haag aanvragen. 
Voor wie: kinderen/jongeren tussen 4 en 18 jaar.  
 

 

SPEELGOEDBON 
Kinderen horen zo lang mogelijk te spelen. Daarom 
sturen wij Haagse kinderen een Speelgoedbon ter 
waarde van €25,00. 
Met de bon kunnen zij speelgoed uitkiezen bij een 
aangesloten Top1Toys winkel. Welke winkel dit is 
staat op de bon. Kinderen krijgen hem 3 tot 4 weken 
vóór hun verjaardag thuisgestuurd. 
Voor wie: kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
 

Squla 
Leergeld Den Haag geeft een gratis Squla abonnement 
aan kinderen in groep 3 tot en met 8. 

 

OV-ABONNEMENT 
Met het OV-abonnement kunnen jongeren in 
weekenden en officiële schoolvakanties gratis reizen 
met alle HTM tram- en buslijnen en HTMbuzz, 
uitgezonderd de Nachtbuzz. 
In mei krijgen jongeren die in aanmerking komen een 
brief van Leergeld Den Haag om zelf het abonnement 
aan te vragen.  
Voor wie: jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

 

WINTERKLEDINGPAS 
In september stuurt Leergeld Den Haag een 
aanvraagformulier aan alle kinderen over de 
Winterkledingpas. Op de pas staat een tegoed om 
warme kleding of schoenen voor het kind te kopen. 
Uitgifte van de Winterkledingpas gebeurt in oktober. 
De pas is dan geldig tot het einde van het jaar. 
Voor wie: kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar.  
 

Bijzondere aanvragen 
Voor bijzondere aanvragen, met huisbezoek en 
inkomenscheck, zie onze website.  

http://www.leergelddenhaag.nl/

