INFORMATIE OUDERS INZET GELREPAS
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 ontvangen leerlingen uit Arnhem, Rheden en Rozendaal die in het bezit zijn van
een Gelrepas van de gemeente een extra tegoed op hun pas voor het aanschaffen van schoolspullen. Dit is de afgelopen
periode met de schoolbesturen besproken. U als ouder/verzorger heeft hierover een brief ontvangen, rond 1 augustus . Het
kan zijn dat u daar vragen over heeft. Onderstaand geven wij u de informatie die wij vanuit de gemeente Arnhem hierover
hebben ontvangen.
Mocht u naar aanleiding van onderstaande informatie nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de
klantenservice van de Gelrepas via pashouders@gelrepas.nl of bellen naar (033) 3035 4646 van maandag t/m vrijdag van
09.00 t/m 17.00 uur. Ook op de website www.arnhem.nl/schoolspullentegoed staan vanaf 26 juli de antwoorden op veel
gestelde vragen.
Het Schoolspullentegoed
•
Alle leerlingen van 4 tot 18 jaar zowel op de basisschool, het voortgezet onderwijs of het MBO die in het bezit zijn
van een Gelrepas, ontvangen het schoolspullen tegoed automatisch op hun pas. Aanvragen van dit tegoed is niet
nodig.
•
Leerlingen die op 1 augustus 11 jaar of ouder zijn, ontvangen een bedrag van 70 euro.
•
Leerlingen die op 1 augustus jonger zijn, ontvangen 40 euro.
•
Is de leerling jonger dan 11 maar zit het al op het voortgezet onderwijs? Dan kunnen ouders contact opnemen met
de klantenservice van de Gelrepas op pashouders@gelrepas.nl of bellen naar 033 3035 4646 van maandag t/m
vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur.
Waarvoor is het tegoed bedoeld?
Het tegoed is een steuntje in de rug voor de kosten voor schoolspullen die u als ouder/verzorger volgens de wet echt zelf
moeten maken. Te denken valt aan een atlas, een woordenboek, een agenda, een rekenmachine, schriften, schrijfspullen,
passer, multomap, sommige gereedschappen, sportkleding voor de gymles en praktijkkleding. Ook kosten voor het vrijwillig
overblijven op de basisschool vallen hieronder.
Het bedrag is te besteden bij de scholen die zich hiervoor hebben aangemeld bij de Gelrepas en bij diverse winkels die
genoemde schoolspullen verkopen. De aanbieders van schoolspullen zijn te vinden op www.gelrepas.nl/aanbod. Filter
vervolgens op ‘schoolspullen’. In de loop van het schooljaar komen er steeds aanbieders van schoolspullen bij. Het is dus
goed als ouders en leerlingen de website van de Gelrepas in de gaten te houden.
Het schoolspullentegoed is niet bedoeld voor activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen, zoals
buitenlandreizen, excursies, een introductiekamp, kerst- en andere vieringen, bijles, huiswerkbegeleiding en
examentraining. Ook de vrijwillige ouderbijdrage kan niet betaald worden met het Schoolspullentegoed op de Gelrepas.

