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Voorwoord 

 
 
Dit informatieboekje verschijnt eenmalig in het begin van het schooljaar en geeft allerlei 
informatie over onze school.  
 
Gedurende het schooljaar zullen we u via het bulletin op Schoudercom regelmatig 
informeren over actuele schoolzaken. Dit bulletin verschijnt één keer per maand. 
Uitgebreide informatie over onze school kunt u op de website, in de schoolgids en in het 
schoolplan vinden.  
 
Het schoolgebouw wordt door meerdere instanties gebruikt. Natuurlijk is de voorschool 
(voorheen peuterspeelzaal) gehuisvest in het gebouw. Ook de Taaltrein ( peuter-
communicatiegroep voor peuters met ernstige spraak-  taalproblemen) maakt gebruik 
van een deel van het gebouw. Kwebbel verzorgt na schooltijd de opvang voor kinderen 
uit Bargeres. Maandelijks organiseert de bibliotheek het dreumesuurtje in het gebouw 
aan de Mantingerbrink.  
 
In de toekomst gaat OBS De Barg onder één dak met de Tine Marcusschool.  
 
We kunnen met trots zeggen dat De Barg een multifunctioneel gebouw is geworden, waar 
sprake is van een hoge mate van expertise op uiteenlopende gebieden.  
 
We wensen u  een fijn Bargjaar 2017-2018 toe. 
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BASISSCHOOL DE BARG 
 

School De Barg is een openbare basisschool en is dus toegankelijk voor alle kinderen, 
onafhankelijk van godsdienst, of levensbeschouwing. Op De Barg wordt gewerkt volgens 
een aantal BAS-principes. Er is gekozen voor deze BAS-principes, omdat het zorgt voor 
onderwijs op maat, een duidelijke structuur en een goede doorgaande lijn voor wat 
betreft  ontwikkelings- en leerlijnen. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.  
 

 

ADAPTIEF ONDERWIJS 

 

Wij geven les door middel van adaptief onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs zoveel 
mogelijk wordt afgestemd op de ontwikkeling van onze kinderen. Zo ligt de nadruk in de 
eerste jaren op het spelenderwijs leren. Leerstof wordt volgens ontwikkelings- en 
leerlijnen in thema’s op speelse manier aangeboden. Kinderen zijn niet allemaal op 
hetzelfde moment toe aan lezen, schrijven en rekenen. Een kind van zeven of acht jaar 
speelt ook nog graag. Ook daar worden dus spelmomenten ingelast. 
Op onze school proberen we uw kind zo te begeleiden, dat het de kans krijgt zich naar 
eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. De instructie, de moeilijkheidsgraad en de 
werkhoeveelheid proberen we daarom af te stemmen en zo nodig naar boven, of onder 
aan te passen. Adaptief onderwijs is niet alleen gericht op kennis, maar ook op het 
ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
 

 

TOELATING 

 

 
Uw kind mag naar school als hij of zij 4 jaar is.  Het is gebruikelijk de dag na de 
verjaardag te beginnen. 
 
In de periode hier aan voorafgaand mogen kinderen (max.) 10 keer een dagdeel komen 
meedraaien. De leerkracht overlegt dat met u. Kinderen kunnen dan alvast kennismaken 
met hun toekomstige leerkracht en  klasgenootjes. 
 
Kinderen die op de voorschool van de Barg zitten kennen de school al en zouden minder 
hoeven wennen. Ook met de ouders van deze kinderen zal de leerkracht één en ander 
overleggen. 
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PERSONEEL EN GROEPSVERDELING 

 

 
 
 
Han Brummel 
 

 
 
clusterdirecteur 
 

Patrick Zuidema 
 
Jans Brinks 

Locatieleider 
 
Intern begeleider en groepsleerkracht 5/6 
 

 
Groepsleerkrachten 
 

 

Anneke Reinders 
Leerkracht groep 1/2  

Jan Jansen   
Leerkracht groep 5/6 
                     

Marlou Hartman 
Leerkracht 3/4 en 5/6 

Rob Havinga  
Leerkracht groep 7/8 
ICT-er 
 

Dina Veldman 
Leerkracht groep 3/4  
 
Lotte Galema 
Leerkracht groep 7/8 

Henny Klewer 
Leerkracht groep 1/2 
ICC-er 
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CONTACT  MET OUDERS/VERZORGERS 
 

We hechten grote waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en leer- 
krachten. 
We trachten deze contacten vorm te geven door: 
a. het organiseren van informatieavonden per groep aan het begin van het nieuwe 
    schooljaar. Op zo’n  avond ontvangen de ouders/verzorgers van de leerkracht 
    informatie over het komende schooljaar en kunnen ze kennis maken en vragen 
    stellen. 
b. het organiseren van kijkavonden met kinderen. 
    De ouders/verzorgers worden op deze avonden in de gelegenheid gesteld om sa- 
    men met hun kind(eren) het werk op school te bekijken. Hierbij spelen de kinde- 
    ren de rol van “gids”.  De begeleiding van de kinderen op deze avonden is een 
    verantwoordelijkheid  van de ouders/verzorgers. Om deze avonden ordelijk te 
    laten verlopen verzoeken we u er op toe te zien dat de kinderen samen met u de 
    school bekijken. 
c. het organiseren van rapport- en kindbesprekingen voor de ouders/                                       
    verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. 
    Hiervoor ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging met daarop de dag en tijd 
    waarop ze op school verwacht worden. 
d. het organiseren van speciale ouderavonden. Op deze avonden staat een 
    bepaald thema centraal. 
e. informatieverschaffing via Schoudercom. 
f.  ouders/verzorgers de verjaardagen van hun kleuters in de klas te laten bijwonen. 
g.  ouders/verzorgers in te schakelen bij werkzaamheden voor onze school. 
     We denken hierbij o.a. aan: 
      * de handvaardigheidslessen. 
      * de begeleiding bij sportevenementen en excursies.                  
    
Via de strook in het infobulletin kan men zich opgeven. 
Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om zo maar even binnen te wippen of een   
afspraak te maken tussendoor. 
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BIBLIOTHEEK- BIBLIOBUS 
 

Voor de kleuters zijn er op school wisselende collecties boeken aanwezig. Er wordt 
geruild op de maandagmiddag en de organisatie is in handen van enkele ouders. 
Per keer kan er 1 boek geruild worden. De kleuters krijgen een biebtas met daarop 
hun naam. Het is beslist noodzakelijk dat de boeken in deze tas vervoerd worden. Dit om 
het zoek raken te voorkomen, ter bescherming van de boeken en voor 
een betere organisatie in school. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om via de school boeken te lenen uit de 
bibliobus. De bibliobus staat  iedere donderdagmiddag bij onze school. Het ruilen van de 
boeken gebeurt volgens een vastgesteld rooster. Per keer mogen er 4 boeken gekozen 
worden. 
 
Wij vragen u het lezen/bekijken van boeken te stimuleren. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

 
Ongetwijfeld bent u betrokken bij het schoolgebeuren. Daarom verwachten we van u dat 
u zoveel mogelijk de ouderavonden, die we samen met de medezeggenschapsraad 
en ouderraad organiseren, bezoekt. 
 
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Taak en doelstelling: 
De medezeggenschapsraad heeft de taak de belangen van ouders, kinderen en het team 
te behartigen. 
Bevoegd gezag, leerkrachten en ouders/verzorgers dienen met elkaar te overleggen 
over allerhande zaken die de school aangaan. In de wet op de medezeggenschap en  
het reglement medezeggenschap onderwijs is geregeld welke zaken dit betreft.     
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 gekozen leerkrachten. 
In het medezeggenschapsreglement zijn de taken en bevoegdheden nader omschreven. 
Dit reglement is op school verkrijgbaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en 
ouders/verzorgers kunnen daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Via het Barg Informatie 
Bulletin worden de vergaderingen en agendapunten bekendgemaakt. Op de zakelijke 
ouderavond legt de MR verantwoording af aan de ouders/verzorgers over een aantal 
zaken die leerlingen, leerkrachten en ouders aangaan. Het afgelopen schooljaar wordt 
dan geëvalueerd en plannen voor het lopende schooljaar worden besproken. 
 
Ouders/verzorgers die belangstelling hebben, zitting te nemen in de MR kunnen zich 
gedurende het gehele jaar aanmelden bij de voorzitter of secretaris. Ook zijn de leden 
van de MR gaarne bereid u van te voren nader te informeren over het werk van de MR. 
               

 

 

SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Namens de ouders: 
 
Marloes Majdov  voorzitter 
Randolf Stuut   lid 
                  
    
 
Namens het team: 
 
Jan Jansen   lid 
Anneke Jong   lid    (GMR) 
Patrick Zuidema  adv. lid                           
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OUDERRAAD 
 

 
De leden van de ouderraad vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de leerlingen 
van onze school en behartigen de belangen van de ouders/verzorgers bij de MR, de 
schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag, de gemeente Emmen. Ook beheert de 
ouderraad de gelden van het schoolfonds. In het huishoudelijk reglement van de 
ouderraad zijn de taken en bevoegdheden nader omschreven. Dit reglement ligt op 
school ter inzage. 
De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Op de zakelijke ouderavond legt de OR 
verantwoording af. 
Ouders/verzorgers die belangstelling hebben zitting te nemen in de OR kunnen zich 
gedurende het gehele jaar aanmelden bij de voorzitter. Ook zijn alle leden van de OR 
gaarne bereid u van te voren nader te informeren over het werk van de OR. 

 

 

 

SAMENSTELLING OUDERRAAD 
 

Angelique Noor Voorzitter 

Randolf Stuut Penningmeester 

Sietske Hoffman Lid 

Weijjanna v/d Berg Lid 

Daniëlle Hauber Lid 

Petra Botter Lid 

Wendy Hospers Lid 

Sabine Brassers Lid 
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SCHOOLTIJDEN 
 

Groep 1* t/m 4: maandagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   maandagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   dinsdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   dinsdagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   woensdagmorgen 08.30-12.15 uur. 
   donderdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   donderdagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   vrijdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
*Groep 1  heeft als enige van de bovengenoemde groepen de gehele vrijdag vrij. 
 
Groep 5 t/m 8: maandagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   maandagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   dinsdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   dinsdagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   woensdagmorgen 08.30-12.15 uur. 
   donderdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
   donderdagmiddag 13.15-15.15 uur. 
   vrijdagmorgen 08.30-12.00 uur. 
  ` vrijdagmiddag 13.15-15.15 uur. 
 
Bij ziekte of een ander verzuim willen we graag even een berichtje. Dit kan door even te 
bellen voor schooltijd. Wilt U het bellen onder schooltijd zoveel mogelijk 
beperken! Zonder berichtgeving worden de ouders/verzorgers bij afwezigheid van een 
kind door de school gebeld. We willen u namelijk graag de garantie geven dat uw kind 
ook daadwerkelijk op school is. 
Indien uw kind buiten de vakantie om een extra vrije dag nodig heeft dan kunt u dit 
vroegtijdig aanvragen bij de directie. Informatie over extra vrije dagen kunt u vinden in 
de ouder- informatiehoek in de hal bij de hoofdingang. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt 
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen gemeld. 

 

BINNENKOMST 
 

Groep 1 en 2:  Om 08.25 uur en 13.10 gaat de zoemer en kunnen de ouders/verzorgers 
                         de  kleuters binnenbrengen. Om half negen starten de lessen  
                         en dienen alle kleuters aanwezig te zijn.  
 
Groep 3 t/m 8: Om 08.25 uur en 13.10 uur gaat de zoemer en mogen de leerlingen    
                          naar binnen gaan.  
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VAKANTIEREGELING + VRIJE DAGEN 
 

Herfstvakantie  21 oktober           t/m       29 oktober  2017 
Kerstvakantie   23 december            t/m   7 januari  2018 
Studiedag team  17 januari       2018 
Voorjaarsvakantie  24 februari                 t/m   4 maart    2018 
Goede vrijdag   30 maart        2018 
Paasmaandag            2 april        2018 
Koningsdag   27 april       2018 
Meivakantie   27 april                    t/m          13 mei  2018 
Pinksteren   21 mei        2018 
Studiedag team  4 juli        2018  
Zomervakantie  21 juli t/m 2 september      2018
         

 

GYMNASTIEK 
 

De kleuters van groep 1 en 2 gymmen in hun ondergoed en op blote voeten. 
                                                                                                                                                 
Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 nodig: 
 
 - Kleding meisjes: gympakje of korte broek en shirt. 
 - Kleding jongens: korte broek en shirt. 
 
Tijdens de gymlessen adviseren we gymschoenen (minder kans op voetwratten). 
Wilt U s.v.p. wel de naam zetten in de kleding. Op onderstaand 
lijstje kunt u zien wanneer uw kind gymles heeft. Helpt u uw zoon/dochter even 
herinneren aan de gymdagen! 
 

 

GYMNASTIEKTIJDEN 
 

Groep 1 en 2  : dagelijks  2x gym of spel  (zie schema prikbord bij kleuters ). 
Groep 3/4  : dinsdagmiddag /vrijdagmorgen 
Groep 5/6  : dinsdagmiddag / vrijdagmiddag 
Groep 7/8  : dinsdagmiddag / vrijdagmiddag. 
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BELANGRIJKE DATA CURSUSJAAR  2017/2018  

                                                         

Eerste schooldag                                           4 september 2017 

Feestelijke activiteiten 40 jarig jubileum De Barg      18 t/m 21 september 2017 

Infoavond : groep 1 t/m  8                  2 oktober 2017 

Schoolvoetbaltoernooi Bargeres  groep 5 t/ m 8          18 t/m 29 september 2017 

Schoolfotograaf                 18  oktober 2017 

Kijkavond met kinderen        18.00-19.00 uur              19  oktober 2017 

Kinderboekenweek         4 t/m 15 oktober  2017 

Kabouter pad kleuters                19 oktober 2017 

Herfstvakantie                                                              21 t/m 29 oktober 2017 

Rapporten mee                16 november      2017 

Kind-  rapport besprekingen groep 1 t/m 8        20,21 november 2017       

Sinterklaasviering   (kinderen zijn ‘s middags vrij ) 5 december 2017 

Kerstviering 17.00 u tot 19.00 u. (’ s middags vrij )             21 december 2017 

Kerstvakantie                        23 dec. t/m  7  januari  2018    

Cluster dag team ( kinderen vrij)                    17  januari  2018 

Verkleedfeest kleuters                                                    22  februari 2018 

Voorjaarsvakantie                                                      24 feb t/m 4         maart               2018 

Rapporten mee  `               15 maart  2018 

Kind- rapport besprekingen     groep 1 t/m 8          19,20 maart   2018 

Grote rekendag                 28 maart  2018 

Goede Vrijdag                                        30  maart                2018 

Paasmaandag                     2          april      2018  

Verkeersexamen groep  8      5 april  2018 

Entreetoets groep 7         9,10,11 april  2018 

Cito- eindtoets groep 8                             17,18,19           april  2018 

Kijkavond met kinderen 18.00 tot 19.00 uur             12 april  2018 

Sport- en speldag ( viering Koningsdag)              20 april  2018 

Koningsdag (vrij)                 27          april                 2018  

Meivakantie         27 april t/m 13          mei  2018  

Korfbaltoernooi groep 3, 4,  5, 6,7 en  8  week van 14 mei              2018 

Tweede Pinksterdag                  21  mei  2018 

Evaluatie dag cluster ( kinderen vrij )    4 juli  2018 

Uitgifte laatste rapport                12 juli  2018 

Sportweek                                9 t/m 18         juli  2018 

Afscheid groep 8                 19 juli   2018 

Laatste schooldag                    20  juli  2018  

Zomervakantie                  21  juli t/m 2          september 2018                                                                             
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SCHOOLFONDS 
 

Bij ons op school kennen we een schoolfonds. Uit dit fonds worden verschillende 
activiteiten bekostigd, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, ouderavonden, 
sportactiviteiten, culturele activiteiten, excursies, e.d. 
Wij vragen van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage voor dit fonds van 
€ 22,-  per jaar voor 1 kind; 
€ 42,-  per jaar voor 2 kinderen; 
€ 60,-  per jaar voor 3 kinderen; 
€ 76,-  per jaar voor 4 kinderen; 
Elk volgend kind € 16 extra. 
 
BETALING: 
U kunt betalen middels overschrijvingsformulieren, telebankieren of contant. 
Indien de schoolfondsbijdrage voor u problemen oplevert, kunt u via de 
Participatiewebshop een bijdrage krijgen of kunt u contact op te nemen met de 
penningmeester Randolf Stuut (0621874999) van de ouderraad of de locatieleider dhr. 
Zuidema. 
Rekeningnummer schoolfonds: NL17INGB0003770395.  
Tegemoetkoming Gemeente Emmen ( zie website;www.obs-barg.nl - tabblad :formu- 
lieren)  

 

SCHOOLREIZEN 
 

Alle groepen gaan op schoolreis. De reis heeft elk jaar een andere bestemming.  
Op de informatieavonden in september zal hierover met de ouders/verzorgers worden 
gesproken. Dit jaar zijn de schoolreizen in de week van 25 t/m 29 juni 2018.De bijdrage 
voor de schoolreizen dient te worden voldaan middels eenmalige automatische incasso. 
De prijzen van de schoolreizen zijn als volgt samengesteld. De groepen 1 t/m 7 sparen 
elk jaar €9,- voor de schoolreis van groep 8. Het door u te betalen bedrag ziet er als volgt 
uit:  
Groep 1 t/m 6:    € 24,- 
Groep 7 :    € 55,- 
Groep 8 :    € 55,- 
Het juiste bedrag staat ook in de brief vermeld. Indien uw kind tussentijds de school 
verlaat, dan krijgt u vanzelfsprekend het gespaarde geld teruggestort.  
Mocht u problemen hebben om de schoolreisbijdrage te betalen dan is er de mogelijkheid 
om een beroep te doen op bijzondere bijstand van de gemeente. Komt u hier echter niet 
voor in aanmerking, dan kunt u via Participatiewebshop Gemeente Emmen of Stichting 
Leergeld een tegemoetkoming aan vragen. Indien u geen oplossing ziet middels 
bovenstaande voorzieningen, neemt u dan vroegtijdig contact op met de penningmeester 
van de ouderraad of met de directeur.  
Rekeningnummer schoolfonds : NL17INGB0003770395.  
Telefoonnummer Stichting Leergeld: 0627289980 of website: www.leergeld.nl  
Website Participatiewebshop: www.participatiewebshop.emmen.nl 
(informatie ook verkrijgbaar bij de directie) 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/
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OVERBLIJVEN TUSSEN DE MIDDAG: 
 

De mogelijkheid bestaat uw kind tussen de middag op school te laten overblijven. Deze 
mogelijkheid is bedoeld voor ouders/verzorgers die bijvoorbeeld allebei werken of door 
omstandigheden een keer niet thuis kunnen zijn tussen de middag en die geen opvang 
thuis kunnen regelen. 
Het overblijven geschiedt onder leiding van de overblijfkrachten Weijjanna v/d Berg,  
Kelly Schipper en  Jesca Meijering. 
De gang van zaken bij het overblijven: 
De kleuters worden om 12 uur door de juf naar het overblijflokaal gebracht. Als alle 
kinderen aanwezig zijn, dit controleren we d.m.v. de lijst en de aangemelde kinderen, 
gaan we samen eten tot ongeveer half een. Daarna gaan we, als het weer het toelaat, 
naar buiten waarbij de overblijfkrachten toezicht houden. 
Om 13.00 uur gaan we met de kleuters naar binnen. Voor de grotere kinderen is er dan 
pleinwacht (leerkrachten). De kleuters kunnen dan nog even binnen spelen. 
De kosten van het overblijven bedragen € 2,00 per keer. Aan- en afmelden kunt u bij 
voorkeur per app of bellen tussen 7.30 en 8.00 uur bij: 
De overblijfcoördinator Tel. 06-39317860 
Ook verstrekken zij nadere inlichtingen. 

 

 

 

SINT MAARTEN 

11 november is de dag…….  Op school maken de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een 
lampion. Op vrijdag 10 november om 15.00 uur lopen de kinderen met hun zelfgemaakte 
lampion in optocht door de gehele school en over de pleinen om al vast even ”proef te 
draaien” voor de Sint Maartenavond. Komt u gerust kijken.  
De kinderen hoeven geen stok en lichtje mee te nemen voor deze optocht. 
 

 

  

           

SINTERKLAAS 

 

Natuurlijk komen Sint en Piet een bezoek brengen aan onze school, dit zal gebeuren op 5 
december.  
Sint en zijn Pieterbazen zullen natuurlijk alle klassen bezoeken. 
De kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen een cadeau na het invullen van een verlanglijstje. 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kopen, na loting, een cadeautje voor elkaar. 
Ze ontvangen hiervoor een bedrag uit het schoolfonds. 
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KERSTVIERING 
 

Op donderdagavond voor de kerstvakantie van 17.00 tot 19.00 uur wordt er voor alle 
groepen een Kerstviering georganiseerd. Ouders verzorgen de kerstmaaltijd. De 
leerkrachten van de groepen stellen samen met de kinderen en met behulp van ouders 
een programma samen voor deze avond. 

 

 

 

VERJAARDAGEN 
 

De ouders/verzorgers van jarige kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen op school komen 
om de verjaardagsviering van hun kleuter mee te maken. Een ritueel dat u niet mag 
missen!! De verjaardagsviering (een kringgebeuren + traktatie) vindt plaats tussen 8.30 
en 9.30 uur. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt in overleg met de leerkracht bepaald wanneer een jarige 
trakteert. 
Meestal gebeurt dit aan het begin van de morgen of tegen de pauze. 

 

 

 

 

TENSLOTTE 
 

We kunnen ons voorstellen, dat u na het lezen van dit boekje staat te popelen om actief 
bij de school van uw kind betrokken te raken. Aangezien we ook dit schooljaar weer veel 
”hulpouders” nodig hebben, verzoeken we u beleefd de komende informatiebulletins goed 
te lezen. 
Hierin komen namelijk oproepen en aanmeldingsstroken voor ouderhulp. 
 
Rest ons nog te vermelden, dat we natuurlijk graag zo tijdig mogelijk willen weten welke 
kinderen onze school in de loop van het jaar gaan bezoeken (4-jarigen). 
We kunnen hier dan bij onze schoolorganisatie rekening mee houden. 
 
Heeft u opmerkingen of suggesties? 
Deze zijn bij ons:  Team, OR-leden en MR-leden van harte welkom! 
 
Tenslotte wensen we uw kind(eren) een fijn en leerzaam  
 
  BARGJAAR 2017-2018  toe! 
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E m m e n  e . o .  

 
 
 

“Alle kinderen mogen meedoen”,  
 
Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele 
activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders 
in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, 
of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer. 
 
Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers; 
 met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar 
 met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandnorm 
 die in de gemeente Emmen wonen  
 die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de 
Gemeente  

      Emmen* , tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van  
      onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen. 
 
Hoe werkt Leergeld Emmen; 
 De ouder/verzorger dient een aanvraag in 
 Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek. 
 De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is 
 Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt. 
 Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d 

 
Meer informatie is te verkrijgen: 
 via de website www.leergeld.nl  (onder kopje De Regio’s) 
 door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980 
 door het sturen van: een e-mail  ( leergeldemmen@live.nl ) of 
      brief/ antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97 -   

      7800 AB  Emmen) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voetnoot 

 *Regelingen Gemeente Emmen: 

 Kosten schoolgaande kinderen   

 Computers voor minima 

 Stimuleringsregeling sociaal culturele activiteiten 
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