Schoolboeken en lesmateriaal 2020-2021
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen die
specifiek voor een leerjaar door de school worden voorgeschreven en noodzakelijk zijn voor het
volgen van het onderwijsprogramma. Het gaat om zaken zoals:
- leerboeken
- werkboeken
- projectboeken en tabellenboeken
- eigen leermateriaal van school met bijbehorende cd’s en dvd’s
- licentiekosten van digitaal leermateriaal
Daarnaast zijn er materialen en gereedschappen die persoonsgebonden zijn, meerdere jaren mee
kunnen gaan of door meer kinderen uit een gezin gebruikt kunnen worden.
Deze lesmaterialen zijn niet gratis en kunt u (met advies van de school) voor eigen rekening
aanschaffen bij een leverancier naar keuze. Indien de school u voor bepaalde middelen een
aanbieding kan doen, wordt u hierover geïnformeerd. In de brief met informatie over de aanschaf
van schoolspullen die ook in deze envelop zit kunt u hierover meer lezen.
Het gaat om zaken zoals:
- een atlas
- woordenboeken
- een bijbel
- een rekenmachine
- sportkleding
- schriften, multomappen, pennen, agenda, etc.

Extern boekenfonds
Onze school heeft een zogenaamd extern boekenfonds bij Van Dijk Educatie (VDE) in Kampen,
hetgeen betekent dat de boeken eigendom zijn van VDE en dat de school de boeken huurt en in
bruikleen ter beschikking stelt aan de leerlingen.
Wij vragen voor de levering van de boeken geen borg, maar wij willen u wel nadrukkelijk vragen er
op toe te zien dat de in bruikleen gegeven boeken correct worden behandeld conform de richtlijnen
van VDE.

Procedure
Voor de procedure zie de achterzijde van deze brief

Procedure
De school verzorgt de bestelling bij de leverancier op basis van de klas waarin de leerling is geplaatst.
De boeken zullen uiterlijk in de laatste vakantieweek naar het huisadres van de leerling worden
gestuurd. Mocht er onverhoopt niemand thuis zijn, dan wordt een bericht achtergelaten waarmee u
de boeken op een aangegeven punt kunt afhalen. Aan de verzending zijn geen kosten verbonden.


Is het pakket compleet?
De boeken worden afgeleverd met een paklijst waarop de geleverde boeken staan vermeld.
Boeken die niet op voorraad zijn, uitverkocht zijn, in herdruk zijn, etc., worden nageleverd.
Mochten de geleverde boeken niet in overeenstemming zijn met de paklijst, volg dan de
instructies van de meegeleverde informatiefolder van Van Dijk Educatie.



Beschadigde of beschreven boeken?
De geleverde boeken kunnen al eerder gebruikt zijn, maar er mag niet in geschreven zijn en
ze moeten in goede staat verkeren. Controleer het boekenpakket na ontvangst dus goed.
Onvolkomenheden kunnen gemeld worden bij het frontoffice van school. Daar is op
donderdagochtend 10/9, 17/9,24/9 en 1/10 van 10.30-12.00 uur iemand van Van Dijk
Educatie aanwezig die vragen kan beantwoorden. Die beoordeelt of boeken vervangen
moeten worden.



Zoekgeraakte boeken ?
Als gedurende het schooljaar één of meerdere boeken zoek raken dan kunt u zelf bij Van Dijk
Educatie (of een andere leverancier) een nieuw boek aanschaffen. De kosten daarvan zijn
voor uw eigen rekening. Aan het eind van het schooljaar dient het boek te worden ingeleverd
bij Van Dijk Educatie samen met de andere boeken. Dit geldt alleen voor die boeken die op
de afleverlijst staan genoteerd als inleverboek.



Contact?
Mochten er verder nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u een mail sturen naar
servicedesk@ccnv.nl

