UITLEENREGLEMENT

De school biedt ouders de mogelijkheid leerboeken en andere leermiddelen te lenen. Een leerling krijgt aan het begin van een
schooljaar vrijwel alle benodigde leermiddelen te leen en moet deze aan het eind van het schooljaar weer inleveren. De
uitleenperiode loopt van de eerste lesweek tot en met de laatste toetsperiode van het schooljaar.
Er wordt van uit gegaan dat iedereen de leermiddelen van school leent. Wanneer u dat toch niet wilt, dan kunt u een
afmeldformulier downloaden en ontvangt u in de zomervakantie een leermiddelenlijst voor het aanstaande leerjaar.
Leermiddelen moeten dan op eigen kosten worden aangeschaft.
Kosten
Ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar betalen voor het begin van het schooljaar een vastgestelde borg. Van geleende
leermiddelen die na de uitleenperiode door schade niet opnieuw kunnen worden uitgeleend of niet zijn ingeleverd, wordt een
schadefactuur opgemaakt. Het schadebedrag bedraagt in beide gevallen 75% van de nieuwprijs. Deze schadefactuur dient voor
het begin van het volgende schooljaar te zijn voldaan.
Er is geen recht op restitutie.
Rechten en plichten van de leerling
- Bij de uitgifte tekent de leerling voor ontvangst van de leermiddelen die staan vermeld op de uitgiftelijst. Bijzonderheden
dienen op deze uitgiftelijst te worden aangegeven.
- De geleende leermiddelen dienen op een zodanige manier beheerd te worden dat ze bij inlevering weer uitleenbaar zijn.
- De leerling dient de geleende leermiddelen op de aangegeven plaats van zijn/haar naam en het schooljaar te voorzien.
- Geleende leermiddelen dienen aan het eind van de uitleenperiode in goede staat te worden ingeleverd.
- Voor leerlingen die tijdens het schooljaar overstappen van het VWO naar het HAVO geldt dat de uitgeleende leermiddelen
van het VWO moeten worden ingeleverd en de leermiddelen voor het HAVO zullen worden uitgeleverd.
- Als een leerling tijdens een schooljaar de school verlaat dienen direct alle uitgeleende leermiddelen te worden ingeleverd.
- Leermiddelen kunnen in bijzondere gevallen gedurende de vakantie tussen twee schooljaren kosteloos worden behouden.
Dit echter alleen na overleg en wanneer hiervoor een didactische of anderzijds dringende grond is.
- Het is niet mogelijk een deel van het pakket voor het betreffende leerjaar te lenen.
- De school kan alleen worden aangesproken op haar verplichtingen als het handelen van de leerling en ouders/verzorgers
zich heeft afgespeeld binnen de in dit reglement gestelde voorwaarden.
- De leerling en ouder/verzorger van de leerling verplicht zich er toe te proberen geschillen in redelijk overleg op te lossen.
- De leerling en ouder/verzorger van de leerling wordt geacht bekend te zijn met het uitleenreglement.
Rechten en plichten van de school
- De school verplicht zich alle leermiddelen die in een betreffend leerjaar aan de te volgen vakken zijn gekoppeld te leveren.
- De school verplicht zich alle benodigde leermiddelen voor 1 november te hebben geleverd.
* Uitzondering 1: het door de leerling of ouder/verzorger niet nakomen van voorwaarden uit dit uitleenreglement.
* Uitzondering 2: mutaties die tijdens het schooljaar in het vakkenpakket van leerlingen optreden.
* Uitzondering 3: overmacht (bijvoorbeeld het niet nakomen van hun verplichtingen door leveranciers of uitgeverijen).
- Wanneer een leerling in de loop van het jaar het vakkenpakket wijzigt, dan dienen de leermiddelen van het vervallen vak te
worden ingeleverd en wordt de methode van een nieuw vak verstrekt. Werkboeken van zo’n methode worden in rekening
gebracht indien de werkboeken van het vervallen vak niet meer zijn te gebruiken. Als een leerling leermiddelen uit een eerder
leerjaar nodig heeft om een achterstand weg te werken, dan geldt daarvoor dezelfde regeling.
- De school verplicht zich er toe te proberen geschillen in redelijk overleg op te lossen.
- De school heeft in uiterste gevallen het recht bij wanbetaling de financiële claim in handen te leggen van specialisten. In dat
geval zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de in gebreke gebleven ouder/verzorger.
- De school heeft de plicht de voorwaarden ten minste bij aanvang van een schooljaar te verstrekken of inzichtelijk te maken
via de website van de school.
- De school heeft de plicht wijzigingen in de voorwaarden mede te delen op een zodanige termijn, dat er door de
ouder/verzorger van een leerling tijdig een afmeldformulier kan worden ingevuld. Wijzigingen gaan altijd in vanaf een nieuwe
uitleenperiode.

