Boeken Veurs Lyceum
Procedure rond het vaststellen van schade aan de boeken.
Einde van het schooljaar
 Als de leerling aan het eind van het schooljaar de boeken inlevert worden de boeken door een docent (die
aan de klas lesgeeft) of een onderwijsassistent gecontroleerd op eventuele schade.
 De docent tekent op het boekenformulier (in tweevoud) aan of een boek goed is, beschadigd of ontbreekt.
(letters G, B, O op het formulier).
 De docent zet zijn naam onder het formulier en de leerling ondertekent het formulier. Hiermee geeft de
leerling aan dat hij samen met de docent de schade heeft gezien.
 Eén zo’n formulier is voor de leerling en is tevens het bewijs dat hij de boeken heeft ingeleverd. Het andere
exemplaar komt bij het beschadigde boek.
Alle beschadigde boeken worden daarna door de boekencoördinator en de onderwijsassistent opnieuw beoordeeld
omdat niet elke docent de boeken op dezelfde manier beoordeelt. Hierna wordt een eventueel schadebedrag
vastgesteld:
 Sommige boeken worden toch goedgekeurd.
 Sommige boeken staan niet meer op de boekenlijst van het volgend jaar en voor deze boeken wordt geen
schadebedrag in rekening gebracht.
 Als wel een schadebedrag in rekening wordt gebracht dan wordt er rekening gehouden met
o de ouderdom van het boek.
o de stevigheid van het boek
o de schade op zich: is het boek nog te herstellen
 Als een boek onherstelbaar is beschadigd (of geheel ontbreekt) dan wordt na het eerste jaar 75% van de
nieuwwaarde in rekening gebracht, na het tweede jaar is dat 50% en na het derde jaar 25%.
 Bij andere - wel herstelbare - schade wordt afhankelijk van de schade een bedrag in rekening gebracht voor
het herstellen van de hoeken of het plakken van de rug van het boek. Dit is ter beoordeling van de
boekencoördinator.






Boeken die te laat worden teruggebracht, maar nog wel vóór de aanvang van de zomervakantie, worden
volgens bovenstaande procedure nog in behandeling genomen. Er wordt wel € 7,50 kosten in rekening
gebracht.
Als alle boeken hersteld zijn worden de nieuwe boekenpakketten samengesteld.
De procedure is nu afgesloten, de school heeft alle nieuwe boeken besteld en de rekeningen aan de ouders,
voor de eventuele schade, worden in de vakantie verzonden.
Boeken die pas in september of later worden teruggebracht kunnen niet meer in behandeling worden
genomen. De school heeft intussen een vervangend boek moeten aanschaffen.

Begin van het schooljaar
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er in een uitgereikt boekenpakket een boek zit met schade. Die
schade is dan tijdens het innemen van de boeken en het samenstellen van de pakketten niet opgemerkt. Daarom
krijgen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar 3 weken de tijd om schade aan de boeken te melden. Waar en
op welk tijdstip de leerling zich kan melden staat 3 weken lang te lezen op Magister en op de monitoren in de school
waarop ook het dagrooster te lezen is.
Het is niet de bedoeling dat de leerling deze schade pas meldt als hij de boeken aan het eind van het jaar weer gaat
inleveren.
Slotopmerking
Natuurlijk valt er over elke schade te discussiëren. Maar door bij het beoordelen docenten in te zetten die de
leerlingen kennen en alle schadeboeken opnieuw te beoordelen proberen wij dit hele proces zeer zorgvuldig uit te
voeren.

