Wet “Gratis schoolboeken”
Met ingang van het schooljaar 2008-2009 is de wet “Gratis schoolboeken” in werking
getreden. Vanaf schooljaar 2009-2010 wordt een bedrag per leerling rechtstreeks naar
school overgemaakt. Hiervoor moet de school de betaling van de boeken verzorgen.
Volgens deze wet zijn voor ouders gratis:
• leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels
(indien door school verplicht), eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s
en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
• de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) dat een leerling in
dat leerjaar nodig heeft.
Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s zijn niet gratis. Maar ook zaken
als laptops, sportkleding, gereedschap, schriften/multomappen, verbruiksmateriaal,
pennen, licenties voor algemene software en dergelijke zijn en blijven voor rekening van
de ouders.
Bestellen van de boeken voor volgend schooljaar
De boeken voor het volgende schooljaar dient u zelf te bestellen bij Van Dijk Educatie. De
gegevens van het Onze Lieve Vrouwelyceum staan vanaf half juni op de site van VDE
(www.vandijk.nl). Als u dat wenst, kunt u ook gebruik maken van een bestelformulier dat
u op de site van VDE kunt downloaden.
Wij wijzen u er met klem op dat u alleen boeken via de site van VDE mag bestellen voor
vakken die uw zoon/dochter volgend schooljaar volgt. Als blijkt dat u boeken voor andere
vakken heeft besteld, zullen de kosten daarvan op u verhaald worden. U begrijpt dat wij
graag willen voorkomen dat er onnodige zaken geleverd worden waarvoor wij wel de
rekening krijgen.
Toch kan het ook voorkomen dat u wel van VDE een rekening ontvangt. U kunt namelijk
ook voor eigen rekening bepaalde zaken bij VDE aanschaffen. Ook wordt er met een
eenmalige borg van €75,-- gewerkt. Als u vorig jaar de borg al betaald heeft en u hoeft
geen schade te betalen, dan blijft de borg gewoon staan. Aan het einde van de
schoolcarrière van uw zoon/dochter ontvangt u de borg weer terug. Schade aan de
boeken of vermissing zal VDE met u verrekenen. U krijgt voor het volledige
“schadebedrag” een rekening. Het blijft dus noodzakelijk om op een nette manier met de
boeken om te gaan! In dit kader verwijzen we u naar de algemene voorwaarden van
VDE.
Enkele opmerkingen betreffende de bestelling:
 Bestel altijd onder de naam van uw zoon of dochter zoals wij die in onze administratie
hebben opgenomen. Als een ouder onder een andere naam bestelt, is de combinatie
met uw zoon of dochter veel lastiger te maken. De werking van digitaal lesmateriaal
is ook hiervan afhankelijk.
 U mag op kosten van school alleen de boeken bestellen van vakken die uw
zoon/dochter volgt.
 Bij enkele vakken staan geen boeken vermeld, in die gevallen wordt het materiaal via
school geleverd.
 Voor zover voorradig probeert VDE werkboeken te leveren die wel eerder in gebruik
zijn geweest, maar waarin niet is geschreven.
 Bij enkele vakken gebruikt een leerling een werkboek meerdere jaren achtereen. In
deze gevallen moet het boek niet ingeleverd worden en wordt alleen in het eerste
jaar het werkboek door school betaald. Als u in het volgende leerjaar toch een nieuw
werkboek wenst, is dat voor uw eigen rekening.
 Als uw zoon of dochter in de bovenbouw zit, moet u elk vak dat hij of zij volgt bij de
bestelling aangeven. Afgelopen jaar is het een aantal keren voorgekomen dat er voor
een vak geen boeken waren besteld. Let u daar a.u.b. goed op!
 Wij wijzen u erop dat VDE elk pakket individueel samenstelt. Voor vragen en of
opmerkingen over de rekening en kwaliteit van levering verwijzen wij u in eerste
instantie naar VDE. Mocht die naar uw mening niet goed verlopen, dan horen we dat



graag van u. Omdat wij de betalende partij zijn, willen wij weten voor welke kwaliteit
we betalen.
Indien u zelf een of meer boeken aanschaft, moet u ervoor zorgen dat u het juiste
ISBN-nummer heeft. Op de site van VDE vindt u dat door op de titel van een boek de
cursor te plaatsen (niet klikken!). De school zal u hiervoor geen vergoeding geven!

Wij raden u aan om de boeken pas te bestellen als het helemaal zeker is in welk leerjaar
uw kind volgend jaar zit. Wij vragen dringend om de bestelling wel vóór de
zomervakantie te doen. Alleen dan heeft u de zekerheid dat u de boeken op tijd
ontvangt. De boeken worden bij u thuis afgeleverd. Als een leerling geen boeken heeft,
kan hij/zij geen lessen volgen.

