Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
die gebruik willen maken van een 2e boekenpakket.
Raamsdonksveer, augustus 2021.
Betreft: regeling tweede boekenpakket schooljaar 2021-2022.
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat op het Dongemond college een regeling voor leerlingen die op
medische indicatie een tweede boekenpakket willen gebruiken. Voor hen is er de mogelijkheid om dit via de
school te organiseren.
Aan een tweede boekenpakket zijn kosten verbonden.
In het geval dat uw zoon/dochter bij een externe instantie aanspraak kan maken op een vergoeding worden
de werkelijke kosten bij u in rekening gebracht. Als het Dongemond college voor uw zoon/dochter een
bijdrage in het kader van Passend Onderwijs ontvangt, worden de kosten met deze bijdrage verrekend.
In alle andere gevallen is uw bijdrage € 50,00. U ontvangt aan het einde van het schooljaar van het
Dongemond college hiervoor een factuur. Schoolboeken / lesmaterialen waarvoor het Dongemond college
van de overheid geen vergoeding ontvangt - zoals bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken enz. – worden
niet met het tweede boekenpakket besteld. Uiteraard staat het u vrij deze zelf extra bij de boekhandel of
VanDijk te bestellen.
Namens het Dongemond college,
met vriendelijke groet,
Paul Sparidaans, coördinator leermiddelenfonds

AANVRAAG:
De ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………….. uit klas …………….. wensen gebruik
te maken van de regeling tweede boekenpakket voor het schooljaar 2021-2022.
De medische indicatie is gebaseerd op: ………………………………………….. (zie bijlage).
Wij kunnen wel / geen* aanspraak maken op vergoeding van het tweede boekenpakket door een externe

instantie namelijk: ………………………………………………………………… (s.v.p. naam instantie invullen).
Indien wij geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het boekenpakket gaan wij akkoord met
het betalen van een eigen bijdrage van € 50,00.

Datum

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

………………………………………

…………………………………………….

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

De werkwijze
De ouder(s)/verzorger(s)
leveren in een gesloten enveloppe de ingevulde antwoordstrook samen met een afschrift waaruit
de medische indicatie blijkt, bij de teamleider in.
De teamleider
beoordeelt of betrokkene voor deze regeling in aanmerking komt en informeert de
ouder(s)/verzorger(s) hierover;
stuurt, na zijn/haar akkoord, het antwoordformulier door aan de coördinator leermiddelenfonds van
het Dongemond college.
De coördinator leermiddelenfonds
bestelt het 2e boekenpakket bij VanDijk.
VanDijk
laat het boekenpakket op het huisadres van de ouder(s)/verzorger(s) bezorgen.
Dongemond college
Het Dongemond college ontvangt een factuur van VanDijk voor het 2e boekenpakket.
Indien de werkelijke kosten van het 2e boekenpakket in aanmerking komt voor vergoeding door een
externe instantie, dan ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor van het Dongemond college een
factuur.
Een bijdrage van € 50,00 zal op grond van de ingevulde strook aan het einde van het schooljaar of bij
de ouder(s)/ verzorger(s) in rekening worden gebracht of ten laste van de bijdrage in het kader van
Passend Onderwijs worden gebracht.
Alle boeken van 1ste en 2e boekenpakket worden op het einde van het schooljaar door de leerling op
school, bij VanDijk, ingeleverd.

