INFORMATIE OVER OUDERBIJDRAGE EN
BESTELLEN BOEKENPAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020

Sittard, juni 2019

Geachte ouders, verzorgers,
Met het oog op een soepel verloop van de boekenvoorziening en de inning van de
ouderbijdrage doen wij u onderstaand enige informatie toekomen.
Ouderbijdrage
Onze vrijwillige ouderbijdrage wordt door de overheid als zeer redelijk gekenschetst. Het
spreekt voor zich dat wij ons aan de verplichting houden om het vrijwillige karakter van
de bijdrage kenbaar te maken.
Op schoolniveau is de afspraak gemaakt dat de ouderbijdrage tot een minimum beperkt
moet blijven en dat bij wijziging van de ouderbijdrage het door ouders te betalen bedrag
de instemming behoeft van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar opnieuw € 52,00.
De op deze wijze verkregen middelen worden concreet ingezet ten behoeve van:
introductieprogramma van nieuwe leerlingen, schoolgidsen, sportdagen, buitenschoolse
activiteiten, externe beroepskeuzebegeleiding, externe hulpverlening, schaatsen,
wintersportactiviteiten, kerst- en paasviering, omlijsting diploma-uitreikingen, prijzen en
attenties voor zich onderscheidende leerlingen, schoolconcerten, schoolorkest,
museumbezoeken, excursies, tentoonstellingsbezoeken, attenties ernstig zieke leerlingen
en tenslotte de aankleding van gebouwen met het oog op het pedagogische klimaat in de
school.
Wij gaan ervan uit dat u met de keuze voor onze school de doelstellingen van het
DaCapo College onderschrijft. Wij vertrouwen er dan ook op dat u de ouderbijdrage
voldoet.
Betaling van de ouderbijdrage is mogelijk via een softwareapplicatie die we gebruiken (te
weten WIS-collect). U kunt via deze applicatie ook aangeven of u het gratis
boekenpakket wenst te bestellen en of u een kluisje wenst. De gegevens in WIS-collect
zijn gebaseerd op de voorlopige plaatsing van uw zoon/dochter/pupil. Mocht blijken dat
deze voorlopige plaatsing niet wordt omgezet in een definitieve plaatsing (bijv. doordat
uw zoon/dochter/pupil niet bevorderd wordt of een andere studierichting kiest), dan
wordt dit uiteraard gecorrigeerd en een eventueel verschil met u verrekend. Binnenkort
ontvangt u van ons een e-mail hierover. Indien we geen e-mailadres van u hebben,
ontvangt u een brief.
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Heeft u nog vragen dan kunt u tot en met maandag 8 juli a.s. tijdens kantooruren
contact opnemen met de administratie van de locatie.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team locatie Havikstraat

M. (Marij) Dings,
interim locatiedirecteur.

Bijlage 1:

Informatie/voorwaarden m.b.t. de gratis schoolboeken
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Bijlage 1
Informatie/voorwaarden verstrekking boeken
‘Gratis’ schoolboeken voor de leerlingen in het VO.
Het DaCapo College verbindt een aantal voorwaarden aan het verstrekken van de boeken
om ervoor te zorgen dat er goed met de gratis verstrekte boeken wordt om gegaan en
daarmee de kosten voor de school in toom te houden.
Wat wordt gratis verstrekt, c.q. in bruikleen gegeven?
 leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en
examenbundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s
die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
 de toegang tot het digitaal leermateriaal (kosten van licenties) voor dit leerjaar.
NB. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s zijn niet gratis. Ook zaken
zoals tablets, laptops, (sport)kleding, gereedschap (in eigendom),
schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn en blijven voor rekening van de
ouders. Daarnaast vraagt het DaCapo College een vrijwillige ouderbijdrage.
Wie is eigenaar van de boeken?
De school is verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking stellen van de boeken. Wij
hebben gekozen voor een intern boekenfonds voor het schooljaar 2019-2020. De
distributie van de boeken wordt verzorgd door Van Dijk schoolboeken. Dit betekent dat
de school eigenaar is van de boeken en dat wij de kosten van het boekenpakket betalen.
Akkoordverklaring
Door middel van het ondertekenen van het aanmeldingsformulier heeft u zich
geconformeerd aan het goed gebruiken van de boeken en de daarmee verband houdende
regels en afspraken. Tevens gaat u ermee akkoord dat schade aan boeken of verlies van
boeken voor uw rekening komen.
Bezorging boekenpakket
De boekenpakketten worden op het huisadres van de leerling bezorgd in de laatste week
van de zomervakantie. Het is dus van belang dat wij beschikken over het juiste
woonadres van de leerling.
Inleveren boeken na afloop van het schooljaar 2019-2020
Aan het einde van het schooljaar verstrekt Van Dijk schoolboeken een inleverlijst waarop
álle boeken, die dienen te worden ingeleverd, staan vermeld.
Gebruik boeken
In leerboeken mag niét worden geschreven, ze mogen niét worden beplakt en er mogen
géén bladzijden verwijderd worden. Deze boeken worden immers meerdere jaren
gebruikt.
Sommige werkboeken die de leerling nodig heeft worden meerdere jaren gebruikt en
worden slechts één keer gratis door de school beschikbaar gesteld.
Dus bewaar de werkboeken aan het einde van elk schooljaar goed!
Leer- en/of werkboeken die een leerling zelf bestelt, buiten de bestelling door de school
om, zullen aan de leerling in rekening worden gebracht.
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Schade boeken
De leerling is aansprakelijk voor alle schade aan de schoolboeken die ontstaat zolang hij
deze in beheer heeft, inclusief verlies, en zal:
● zorgvuldig om gaan met de schoolboeken;
● de schoolboeken kaften;
● de schoolboeken compleet inleveren inclusief bijbehorende bijlagen zoals CD-roms;
● de schoolboeken dienen gebonden te zijn (dus geen losse bladzijden).
Op het in bruikleen geven van de schoolboeken is Nederlands recht van toepassing en
alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met dit bruikleen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.
Wenst u meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.
Ons nieuwe telefoonnummer (046-7820800) is per 14 augustus in gebruik.
Meer algemene informatie vindt u ook op:
● www.rijksoverheid.nl over ‘gratis schoolboeken'.
● www.duo.nl voor al uw vragen over de 'tegemoetkoming ouders'.
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