TOF - Theresia Ondersteuningsfonds

Waarom

Hoe werkt het TOF

In ons werk op het Theresialyceum constateren wij steeds
vaker dat steeds meer leerlingen niet deel kunnen nemen
aan bepaalde extra activiteiten. Gezinnen beschikken
simpelweg over te weinig geld. Deelname aan deze
activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te
ontplooien. Zo vergroten zij hun kans op succes in hun
vervolgstudie en in de maatschappij. Daarbij mag in onze
ogen de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. De
bankrekening van een gezin mag geen enkel kind
buitensluiten. Leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een
beroep doen op het TOF. Het TOF neemt dan mogelijk een
deel van de kosten voor zijn rekening.

Als u een beroep wilt doen op het TOF, kunt u mailen naar
tof@theresialyceum.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier en de te volgen procedure. Het TOF werkt samen
met Stichting Leergeld in Tilburg. Wanneer een leerling een
beroep doet op het TOF, dan verricht deze stichting de
financiële toetsing. Stichting Leergeld geeft ons geen
informatie over de achtergrond van de financiële situatie
van een gezin. De stichting deelt ons enkel mee of wij de
aanvraag in behandeling kunnen nemen. Als Stichting
Leergeld ons groen licht geeft, nemen wij de aanvraag in
behandeling. Afhankelijk van de aanvraag besluiten wij
vervolgens of wij, geheel, gedeeltelijk of niet tegemoetkomen in de kosten, waarvoor de aanvraag is ingediend.

____________________________________________

____________________________________________

Voor wie

____________________________________________
Het Theresia OndersteuningsFonds (TOF) is een fonds
opgericht voor leerlingen die op het Theresialyceum zitten.
Het is bedoeld voor (ouders van) leerlingen die het
financieel niet breed hebben. De toetsing wordt gedaan
door Stichting Leergeld.

Welke activiteiten

____________________________________________
Leerlingen kunnen een beroep doen op ons sociaal fonds
voor deelname aan heel diverse activiteiten. Zonder
volledig te willen zijn, sommen wij er hier enkele op:
• het examen Cambridge (Engels), Goethe (Duits),
Delf Junior (Frans) of Elementair Boekhouden
• activiteiten in het kader van het profielwerkstuk
• buitenlandreizen en excursies
• visumaanvragen voor (profielwerkstuk-)onderzoek in het
buitenland
• Samen Studeren op het Theresia (SST).
.

Hoe kunt u ons helpen

_______________________________________________________________________________________________
Wilt u een donatie doen, dan kunt u een bedrag storten op IBANrekeningnummer NL32RABO0185276172 t.n.v. OMO inzake
Theresialyceum o.v.v. Theresia OndersteuningsFonds. Wij danken u bijzonder hartelijk en wij kunnen u verzekeren dat
leerlingen u immens dankbaar zijn!

