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Welkom!
De brochure Boekenfonds en leermiddelen
geeft informatie over regels en afspraken
betreffende de schoolboeken en verstrekking hiervan gedurende schooljaar 20192020 op BcPL, locatie Herle.
Uw kind ontvangt de schoolboeken jaarlijks
in bruikleen. Hiervoor worden geen kosten
gerekend. De verstrekking van de schoolboeken zal verzorgd worden door medewerkers van het boekenfonds.
Als u vragen of opmerkingen over de informatie in deze brochure heeft, horen wij die
graag.

Uitgifte
Op 20 en 21 augustus ontvangen de leerlingen hun schoolboeken. De leerlingen krijgen de kans om terplekke te controleren of
de juiste boeken in de tas zitten en noteren
eventuele schade op de boekenlijst. Van
deze lijst krijgen ze een kopie mee naar
huis, die door u ondertekend dient te worden. Uw kind levert de door u ondertekende boekenlijst op de vrijdag van de introductieweek in bij zijn/haar mentor.
De exacte tijden van de boekenuitgifte
staan aan het begin van de eerste schoolweek onder het kopje ‘Nieuws’ op de
schoolwebsite vermeld: www.herle.bcpl.nl.

Met vriendelijke groet,

Lisa Brosius & Bjorn Mees
boekfonds-herle@bcpl.nl

Tip: de boeken zijn erg zwaar. Wij adviseren de boeken op te halen met de
auto.

Controle kwaliteitseisen

Nalevering

Om ervoor te zorgen dat uw zoon of
dochter aan het einde van het schooljaar
geen boete hoeft te betalen voor beschadigingen die vooraf voor ons onbekend waren, verzoeken wij u vriendelijk
alle boeken te controleren op beschadigingen. De voor ons bekende beschadigingen staan aan de binnenkant van de
kaft vermeld.

In sommige gevallen worden boeken later geleverd door de uitgever. Wij streven er echter
naar om de leerlingen zo spoedig mogelijk van
alle boeken te voorzien.

De beschadigingen kunt u op de boekenlijst, die wij aan het einde van introductieweek ontvangen, vermelden. Zo zijn
wij op de hoogte van onvermelde schade
en hoeft uw kind hier aan het einde van
het schooljaar géén boete voor te betalen.

Mocht uw zoon of dochter nog niet in bezit zijn
van een boek, dan kunt u per e-mail bij ons terecht. E-mail: boekenfonds-herle@bcpl.nl

Inname
Aan het einde van het schooljaar worden de
boeken aan de hand van een innamelijst ingeleverd. Vooraf vindt een boekencontrole plaats,
waarbij eventuele boetes worden uitgeschreven (Zie Overzicht kosten boetes/nieuwwaarde
boeken).

Regels
Leerlingen huren de boeken kosteloos. Wij
hanteren daarbij onderstaande regels:







Boeken blijven eigendom van school;
Boeken dienen gekaft te worden, zodat
eventuele slijtage beperkt blijft;
Leerlingen dienen de boeken in een
stevige tas te vervoeren, zodat slijtage
beperkt blijft;
Boeken worden ingeleverd aan het einde van het schooljaar of wanneer leerlingen de school eerder verlaten;
Hoogte van eventuele boetes worden
door de medewerkers van het boekenfonds bepaald.


Als boeken niet worden ingeleverd of niet
langer bruikbaar zijn, wordt de nieuwwaarde van het betreffende boek in rekening
gebracht.

Overzicht kosten boetes/
nieuwwaarde boeken

Controle einde schooljaar
Een aantal weken voor het einde van het
schooljaar beginnen de vakdocenten met het
controleren van de boeken. Leerlingen ontvangen een kleine sticker aan de binnenkant van
de kaft. Boetes worden alleen uitgeschreven
door de boekenfondscoördinatoren.

Regels boeken dyslectici
Voor leerlingen die in het bezit zijn van een
dyslexieverklaring hanteren wij naast de bestaande regels nog een andere regel. Voor
dyslectici is het toegestaan om in de werkboeken te schrijven. De dyslexieverklaring moet
hiervoor echter wel in ons systeem staan.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. De werkboeken hoeven aan het einde van het schooljaar dan ook niet retour.

Het boek kan in drie verschillende condities worden ingeleverd, namelijk:


Gebruikssporen;



Matige beschadiging;



Ernstige beschadiging.

Als het boek enkel gebruikssporen
heeft, zullen geen kosten in rekening
worden gebracht. Is het boek matig beschadigd, dan wordt 30% van de nieuwwaarde gerekend. Mocht een boek ernstig beschadigd zijn, dan zijn wij genoodzaakt de nieuwwaarde van het
boek in rekening te brengen.

Indien schade bij boeken geconstateerd
is, krijgt uw zoon of dochter een brief
mee naar huis waarin de procedure vermeld staat.

