Algemene voorwaarden Lexicon-G
Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan voor alle ouderbijdragen die via Lexicon-G geregeld
worden.

Boekenfonds
Regeling voor de boeken die vanaf 2009 besteld zijn:
Het boekenfonds van Lexicon-G levert huurboeken(H), koopboeken(K) en verbruiksboeken(V). De
huurboeken en de verbruiksboeken vallen met ingang van het schooljaar 2009-2010 onder de gratis
leermiddelen, waarvoor het ministerie van OCW de kosten aan de school vergoedt. Voorwaarde is
daarbij, dat een huurboek ook daadwerkelijk weer ingeleverd wordt.
Huurboeken

Een boek wordt in principe voor één of meer schooljaren gehuurd. Het boek wordt uitgereikt aan het
begin van het nieuwe schooljaar, waarin de leerling het boek voor het eerst nodig heeft. De
huurperiode eindigt aan het einde van het schooljaar, waarin de leerling het boek voor het laatst nodig
heeft. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt u een overzicht met de in te leveren boeken.
Aan het einde van de huurperiode dient het boek vóór de zomervakantie te worden ingeleverd.
Leerlingen die verzuimen hun boeken voor de zomer in te leveren, kunnen een boek ook later
inleveren, maar krijgen wel kosten in rekening gebracht.
Tussentijds inleveren is alleen mogelijk voor een leerling die de school tussentijds verlaat.
Bij het meenemen van een boek wordt uw ouderbijdrage virtueel belast met een bedrag gelijk aan
100% van de nieuwprijs van het boek. Dit bedrag wordt geparkeerd in een statiegeldfonds.
Bij het op tijd inleveren van het boek wordt uw ouderbijdrage weer verhoogd met 100% van de
nieuwprijs.
Bij te laat inleveren krijgt u minder terug; afhankelijk van de overschrijdingstermijn. Bij niet inleveren
van het boek krijgt u niets terug. In beide gevallen worden er per saldo dus kosten op uw
ouderbijdrage in mindering gebracht.
Normale beschadigingen door slijtage worden niet in rekening gebracht. Bij moedwillige
beschadigingen wordt het boek afgekeurd en wordt er geen geld uit het statiegeldfonds teruggegeven.
Koopboeken

Voor een nieuw boek wordt 100% van de nieuwprijs in rekening gebracht. Het boek wordt daarmee uw
eigendom.
Verbruiksboeken

Een verbruiksboek wordt gratis verstrekt en hoeft niet meer te worden ingeleverd. Een tweede
(vervangend) exemplaar wordt wel in rekening gebracht. U dient er wel op te letten dat sommige
verbruiksboeken in meerdere leerjaren gebruikt wordt.
Ophalen boeken
Het pakket boeken dient meteen bij het ophalen gecontroleerd te worden. Ontbrekende boeken
moeten terstond gemeld worden. U ontvangt bij het pakket overzichten van de op te halen boeken.
Beide overzichten worden voor akkoord afgetekend door leerling als medewerker Lexicon-G, waarvan
u er 1 meekrijgt.
Inleveren boeken
Voor het inleveren van de boeken ontvangt u een overzicht (in 2-voud) van de in te leveren boeken.
Dit overzicht is gebaseerd op de boeken die volgens de boekenlijst in de huidige klas en het laatst
bekende vakkenpakket in uw bezit zouden moeten zijn. Na controle van het overzicht met de
ingeleverde boeken tekenen zowel de leerling als de medewerker van Lexicon-G 2 beide lijsten af,
waarvan u er 1 meekrijgt.
Heeft u nog boeken uit eerdere schooljaren in uw bezit dan kunt u deze handmatig toevoegen op
beide lijsten. Lexicon-G bepaalt aan de hand van de overschrijding de inleverwaarde.

Zittenblijvers – Tussentijdse schoolverlaters
Het is mogelijk dat de informatie of u kind doubleert of de school verlaat te laat bekend wordt. In dit
geval kan tijdens het inleveren van de boeken een nieuwe inleverlijst worden geprint. Uiteraard
moeten de in te leveren boeken hiermee corresponderen.

Ouderbijdrage
Schoolreizen
Leerlingen die deelnemen aan een schoolreis zijn de reissom verschuldigd.
Ouders die de kosten niet kunnen betalen, kunnen hierover contact opnemen met de rector van de
school. De rector bepaalt of de school een bijdrage levert, zodat de leerling gewoon aan de reis kan
deelnemen.
Activiteiten
Onder de activiteiten vallen de kosten van collectieve aanschaffingen (een leesboek, een
abonnement, enz.), van toneelbezoek, entree voor een museum, reiskosten, een sportdag, een
schaatstocht, de huur van een kluisjes en dergelijke.
Schoolbijdrage
Voor velerlei zaken die niet door het ministerie bekostigd worden, vragen de scholen een vrijwillige
bijdrage. Het betreft zaken als papier, portokosten en organisatie van culturele activiteiten
Bijdrage Oudervereniging
De oudervereniging van de school vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage, die gebruikt wordt
voor het ondersteunen van de school en het gymnasiale onderwijs in Nederland, bijvoorbeeld het
subsidiëren van een bijzonder evenement, het onderhouden van de contacten met andere
zelfstandige gymnasia, het aankopen van bijzondere inventarisstukken (kunst, vleugel).
Steunfonds
Uit het steunfonds betaalt de school de kosten van schoolreizen en activiteiten die door
omstandigheden niet door de ouders van een leerling gedragen kunnen worden.

