Boekenregeling in bijzondere situaties

swp 2659

AANVULLENDE leermiddelen
Door de school worden op grond van de afdeling en het vakkenpakket van de leerling een
aantal leermiddelen gratis verstrekt. Deze regeling wordt beschreven in swp 2657 en staat
gepubliceerd op de website (ouders-> financiëel)
In aansluiting op die publicatie onder “belangrijke punten” de volgende toelichting:
Op grond van het vakkenpakket voor het nieuwe schooljaar zoals dat op 15 juli daaraan
voorafgaand bekend is, wordt een pakket leermiddelen gratis ter beschikking gesteld.
In een aantal gevallen blijken zich na 15 juli of gaandeweg het nieuwe schooljaar wijzigingen
in het vakkenpakket voor te doen. Daarbij worden twéé situaties onderscheiden:
1) De periode van de eerste twéé weken na de start van het schooljaar:
a) Indien onjuist bestelde of geleverde boeken binnen deze twee weken m.b.v. het
mutatieformulier van Iddink worden teruggestuurd, zijn hieraan voor de ouders/leerling
géén kosten verbonden.
2) De periode vanaf de derde week van het schooljaar
a) In de volgende situaties betaalt de ouder/leerling de kosten voor de huur/koop van de
leermiddelen (boeken) voor het nieuwe vak. De school stuurt een rekening bij:
o verkeerde bestelling. De ouder/leerling heeft een verkeerd leermiddel besteld.
o wijziging van het vakkenpakket binnen een afdeling
o keuze van een “extra” vak boven het minimaal verplichte aantal vakken dat hoort
bij een profiel/afdeling (vrijwillige bijdrage)
o inschrijving na 1 oktober van het schooljaar waarbij de leverende school niet
aangesloten is bij Iddink en/of er géén sprake is van een onderwijskundige
overstap (zie hieronder bij b)
b) In de volgende situaties betaalt de school de kosten voor de huur/koop van de
leermiddelen (boeken) voor het nieuwe vak. De ouder/leerling ontvangt géén rekening
indien:
o er sprake is van een “onderwijskundige overstap” binnen de school. Bijvoorbeeld:
gaande het schooljaar stapt de leerling over van 4 havo naar 4 vmbo.
o

er sprake is van een “onderwijskundige overstap” tussen scholen. Bijvoorbeeld:
gaande het schooljaar stapt de leerling over van 4 havo St-Bonifatius College naar 4 vmbo
SGC.

In alle hierboven beschreven situaties zijn en blijven de leermiddelen (boeken, zowel huurals koopboeken) eigendom van de school.
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