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Gratis lesmateriaal
Voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen. Voor de
levering van de gratis schoolboeken maakt Piter Jelles gebruik van een extern
boekenfonds dat is ondergebracht bij Van Dijk Educatie uit Kampen. Aan de hand van de
boekenlijst die is opgesteld door de school, bestellen de leerlingen of de ouder(s)/
verzorger(s) de schoolboeken eenvoudig via de website van Van Dijk Educatie
(www.vandijk.nl). De leerlingen krijgen een instructie over het bestelproces.
De rekening van de schoolboeken gaat rechtstreeks naar de school. De ouder(s)/
verzorger(s) hoeven dus niet te betalen voor de schoolboeken. Er wordt ook geen borg
gevraagd voor de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. De schoolboeken worden
ongeveer twee weken voor aanvang van het schooljaar gratis naar het huisadres van de
leerling gestuurd. Tijdig bestellen betekent een tijdige levering.
Een groot deel van de schoolboeken zijn huurboeken. De school huurt deze schoolboeken
bij Van Dijk Educatie. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer
worden ingeleverd. Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade
of vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken
worden via Van Dijk Educatie in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). Ter
voorkoming van onnodige kosten vragen we leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om goed
om te gaan met de schoolboeken en te zorgen dat de huurboeken in goede staat en op
het afgesproken moment worden ingeleverd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen,
adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften en te vervoeren in een stevige,
afsluitbare en waterdichte boekentas.
Scholen die werken met laptops, tablets of i-Pads gebruiken - naast fysieke schoolboeken
– ook digitaal lesmateriaal. Het voorgeschreven digitale lesmateriaal is gratis voor
leerlingen.

Materialen en gereedschappen
Atlassen, woordenboeken, agenda’s, pennensets, schriften, rekenmachines, tekendozen,
sportkleding, gereedschap en dergelijke materialen en gereedschappen vallen niet onder
de regeling voor gratis lesmateriaal.
De gedachte hierachter is dat het gaat om materiaal dat persoonsgebonden is, langer
dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of eigendom

wordt van de leerling. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij zelf deze
materialen aanschaffen of gebruik maken van het aanbod van de school om deze
materialen voordelig via de school aan te kopen. Dit geldt vooral vooral rekenmachines
en tekendozen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet verplicht om gebruik te maken van het
aanbod van school. Als men geen gebruik wil maken van het aanbod, wordt van de
ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij de artikelen zelf aanschaffen voor de leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging
van de overheid ontvangt. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen, zoals
hierboven beschreven. De vrijwillige ouderbijdrage kan ook worden gebruikt voor de
financiering van extra activiteiten, zoals: een excursie, sportdag, diploma-uitreikingen,
introductiedagen, buitenlandse reis, Sinterklaas en/of kerstviering. Dit zijn de overige
schoolkosten.
Als de extra activiteiten buiten voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen
ouder(s)/verzorger(s) kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Als er wordt
beslist om niet te betalen voor een extra activiteit en een leerling niet deel te laten
nemen, zorgt de school altijd voor een alternatief programma voor deze leerlingen.
In plaats van de vrijwillige ouderbijdrage noemen scholen de overige kosten ook wel
‘leerlingbijdrage’, ‘schoolfondsbijdrage’ of ‘ouderbijdrage’. Het betreft nadrukkelijk een
vrijwillige bijdrage en het is dus een vrijwillige keuze om voor deze activiteiten te betalen
en eraan deel te nemen.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt meestal jaarlijks in de maand oktober/november via
een factuur bij ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. De bijdragen voor
schoolreizen en excursies worden ook wel tijdens het schooljaar in rekening gebracht bij
de ouder(s)/verzorger(s).
De omvang van de vrijwillige ouderbijdrage is opgenomen in de schoolgids en heeft het
instemmingsrecht van de oudergeleding van de (medezeggenschap)raad.
In de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen afsluit. Voor alle scholen
van Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling.
Jaarlijks wordt bestedingsverantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage afgelegd aan
de Raad van de school.
NB: De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen
enkele manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n).

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
De ongevallenverzekering geeft de leerling de mogelijkheid een beroep te doen op een
(beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een
activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden
van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor
een bepaald bedrag. Het komen en gaan naar en van school, via de kortste route, is
verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk
zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Tablets en laptops
Een tablet of laptop valt niet onder de definitie van lesmateriaal. Dit komt omdat het de
drager is van informatie, maar zelf geen informatie is. Een tablet of laptop valt daarom
niet onder de regeling voor gratis lesmateriaal. De bekostiging van de overheid aan de
school is niet toereikend om hieruit nog een gratis laptop of tablet aan de leerlingen te
kunnen verstrekken. Enkele scholen van Piter Jelles maken gebruik van een tablet bij het
onderwijs. Deze scholen gaan er vanuit dat de leerlingen zelf de beschikking hebben over

een tablet. Piter Jelles faciliteert die ouder(s)/verzorger(s) om voor eigen rekening - via
een door de leverancier beschikbaar gestelde webshop - voordelig een eigen tablet aan
te schaffen. De scholen die gebruik maken van een tablet zorgen er, met de speciaal
ontwikkelde iService, voor dat een leerling continu gebruik kan maken van de tablet.
Bij schade of vermissing krijgt de leerling namelijk direct een tijdelijke tablet totdat de
beschadigde tablet van de leerling is gerepareerd of is vervangen. Bij vervanging geldt
wel een beperkt eigen risico. De ouder(s)/verzorger(s) worden persoonlijk geïnformeerd
over de geldende regeling voor tablets op de scholen.
De aanschaf van een tablet of laptop is niet verplicht, maar wel aan te bevelen.
Als ouder(s)/verzorger(s) niet in staat zijn een tablet of laptop aan te schaffen, dan
probeert Piter Jelles te helpen bij het zoeken naar een oplossing.
Ook voor de kosten van de tablet of laptop geldt dat dit een vrijwillige ouderbijdrage
betreft, die de school niet verplicht kan stellen.

Stichting Leergeld Leeuwarden
Ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen op bijstandsniveau die kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar hebben, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van
Stichting Leergeld Leeuwarden. Dit geldt alleen voor de ouder(s)/verzorger(s) die
onoverkomelijke financiële hindernissen tegenkomen bij het betalen van bijvoorbeeld
schoolreizen, schoolactiviteiten of andere schoolkosten.
We verwijzen deze ouder(s)/verzorger(s) naar:
Stichting Leergeld Leeuwarden
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden
Telefoon: 0610144847 (alleen bereikbaar op donderdagen van 10.00 uur – 12.30 uur)
E-mail: bestuur@leergeldleeuwarden.nl
Meer informatie: www.leergeld.nl/locaties/leeuwarden
Contact bij voorkeur per e-mail of schriftelijk.

Gedragscode schoolkosten
Piter Jelles onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze
gedragscode is in 2009 door de ouderorganisaties en de organisaties voor bestuur en
management opgesteld.

