
Familiepakket voor  
Amsterdamse basisscholen

•Vergoeding van de vrijwillige 
ouderbijdrage via de Stadspas. 
Ouders scannen bij u op school  
de Stadspas van hun kind.  
U ontvangt vervolgens van de  
gemeente een vergoeding voor  
de vrijwillige ouderbijdrage.

•Voorlichting voor zorgcoördi- 
natoren en intern begeleiders  
die meer willen weten over de  
regelingen voor ouders met  
weinig geld of specifieke vragen 
hebben.

•Vast contactpersoon bij de  
afdeling minimavoorzieningen  
voor het bespreken van  
casuïstiek.

•Een medewerker van de  
gemeente kan een (online)  
presentatie op uw school geven, 
speciaal voor ouders. Bijvoorbeeld 
tijdens een ouderbijeenkomst.

•Scholierencampagne bij de start 
van het nieuwe schooljaar. We 
ondersteunen uw school bij het 
informeren van ouders over de 
regelingen. Op amsterdam.nl/ 
sociaaldomein staat bij ‘Werk, 
Participatie en Inkomen’ handige 
informatie over ‘Pak je kans’ zoals 
teksten voor in uw schoolgids en 
folders. 

•Inzet maatschappelijke dienst- 
verlening (Buurtteam) op school.  
Inloopspreekuren op school of een 
vast contact binnen het lokale Buurt-
team voor warme doorverwijzing 
van ouders met sociaal-juridische 
vragen of een hulpvraag op het 
gebied van schulden of psycho-
sociale ondersteuning.

•Cursus Taal en Ouderbetrokken- 
heid om ouders te stimuleren  
de Nederlandse taal te leren en 
hun betrokkenheid bij school  
te vergroten.

Neem voor meer informatie 
 over de ondersteuning voor uw  

basisschool contact op via  
familiepakket@amsterdam.nl

mailto:familiepakket%40amsterdam.nl?subject=
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen/


Ieder kind verdient de kans om zich - los van zijn of haar achtergrond -  
te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn.  
 
Ouders zijn een belangrijke sleutel om  
de kansen voor kinderen te vergroten. Het 
Amsterdamse familiepakket voor scholen 
richt zich daarom op het gezin als geheel. Het 
familiepakket bestaat uit diverse component-
en die op scholen met veel leerlingen  
uit minimagezinnen worden aangeboden. 

De gemeente biedt diverse vormen van 
ondersteuning aan, zowel aan basisscholen 
als aan ouders.

Neem voor meer informatie over de onder- 
steuning voor uw basisschool contact op  
via familiepakket@amsterdam.nl

Hulp voor ouders
Ouders met een laag inkomen en weinig geld kunnen via de gemeente 
hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen.
Vinden ouders het lastig om een aanvraag te doen? Of is er meer hulp nodig? Een vrijwilliger 
van Stichting Leergeld Amsterdam of SINA kan thuis komen om daarbij te helpen. Kijk voor 
meer informatie op leergeldamsterdam.nl of stichtingsina.nl 

•Scholierenver-
goeding voor het 
betalen van spullen 
voor school, sport, 
muziek en dansles.

•Gratis laptop of 
tablet voor kinderen 
van 10, 11 en 12 
jaar.
 

•Stadspas voor 
uitjes en activiteiten. 
Voor kinderen is er 
extra voordeel in de 
schoolvakanties. En 
in de Kidsgids staan 
nog meer leuke 
activiteiten.

•Vergoeding van 
de vrijwillige ouder-
bijdrage, inclusief 
het eventuele 
schoolreisje, via de 
Stadspas.

•Hulp bij het 
betalen van de 
sportclub. Stadspas 
en het Jeugd- 
fonds Sport werken 
samen om ouders 
te helpen met deze 
kosten.

•Hulp van het  
Jongerencultuur-
fonds bij het betalen 
van bijvoorbeeld 
muziek-, dans- en 
toneelles.

•Met het kindte-
goed op de Stads- 
pas kunnen ouders 
spullen kopen voor 
hun kind. Zoals 
kleding, school-
spullen, schoenen 
of een tas.

Kijk voor meer informatie  
over de regelingen op  

amsterdam.nl/kindpakket

Pak je kans
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