Bestemd voor de nieuwe brugklasleerlingen

Informatie over het bestellen van schoolboeken
voor het schooljaar 2018-2019
a. De ouders/leerlingen zijn en blijven - zoals voorgeschreven - zelf verantwoordelijk voor het boekenpakket dat nodig is om het onderwijs op het Willem de Zwijger College te volgen.
b. Bestellen van schoolboeken
Het boekenpakket kan besteld worden op www.vandijk.nl . De boeken moeten besteld worden op
naam van de leerling. De bestelcode staat op de envelop.
Leerlingen betalen niet voor de boeken die ze gebruiken. De rekening daarvoor gaat naar de school.
Wél verzoeken wij u via Van Dijk een éénmalige borg van € 75,-- te betalen. Met deze borg wordt
eventuele schade of vermissing bij inlevering verrekend. Na het verlaten van de school wordt dit
bedrag, mits de boeken correct zijn ingeleverd, terugbetaald.
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 In de 1 , 2 en 3 klassen
mag NIET geschreven worden in de werkboeken. De werkboeken worden
volgend schooljaar net als de leerboeken gebruikt! Aan het einde van het
schooljaar moeten de werkboeken óók worden ingeleverd; onbeschreven en in
goede staat.
c. Levering van het boekenpakket
Voor het einde van de zomervakantie wordt het boekenpakket op het huisadres van de leerling
afgeleverd.
Bij tussentijdse wisselingen ontvangen de leerlingen hun bestelling binnen 5 werkdagen. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de leerling.
Het boekenpakket bestemd voor het betreffende schooljaar wordt éénmalig ter beschikking gesteld.
Bij tussentijds verloren gaan (van gedeelten) van het pakket, moeten de leermiddelen vervangen
worden en door de leerling opnieuw besteld worden. De kosten van de vervanging worden door Van
Dijk Educatie in rekening gebracht bij de leerling.
d. Inleveren van de boeken
Aan het einde van het schooljaar moeten de leerlingen hun boeken inleveren. Datum en tijdstip
worden te zijner tijd bekend gemaakt.
Ter informatie
Voor alle duidelijkheid wijzen wij er nog op dat niet alle boeken/leermiddelen gratis ter beschikking worden
gesteld.
Zo worden de ondersteunende materialen niet gratis beschikbaar gesteld omdat die geen informatiedragers zijn, voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden, of direct persoonsgebonden zijn.
Voorbeelden: atlas, woordenboek, agenda, de kosten van ict-applicaties zoals bijv. een tekstverwerkingsprogramma, rekenmachine, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen. Deze
ondersteunende materialen zijn voor rekening van de leerling.
Door de overheid kan aan ouders een tegemoetkoming in de schoolkosten worden verstrekt. Informatie
kunt u vinden op het internetadres www.duo.nl , ook over de inkomensgrens en de eventuele toelage.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Wanneer u echter nog nader
geïnformeerd wilt worden, kunt u contact opnemen met de heer C.P. de Mol (coördinator leermiddelen),
Willem de Zwijger College, tel. 078-6417970.

