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Brief regeling lesmaterialen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u informatie over de regeling van studieboeken en overige leermiddelen voor het
schooljaar 2020-2021. De studieboeken, werkboeken en examenbundels zijn eigendom van de
school en worden gratis ter beschikking gesteld aan elke leerling. Aan het einde van de vakantie/bij
de start volgend schooljaar ontvangt uw kind de boeken. Hierover wordt u op een later tijdstip (maar
wel voor de zomervakantie) geïnformeerd.
Na afloop van het schooljaar dient het boekenpakket weer ingeleverd te worden. Ernstig
beschadigde boeken anders dan door normaal gebruik en boeken die niet worden ingeleverd worden
in rekening gebracht. Op onze website kunt u de ‘Regeling lesmaterialen’ vinden en doorlezen.
Als bijlage ontvangt u tevens een ‘Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen’. Wij vragen
u deze bijlage zorgvuldig door te lezen en de bruikleenovereenkomst samen met uw zoon/dochter te
ondertekenen. Deze overeenkomst moet uiterlijk vóór de zomervakantie ondertekend ingeleverd
zijn.
Onze voorkeur gaat uit naar opsturen via email of post, maar inleveren bij de receptie mag ook.
U kunt de bruikleenovereenkomst verzenden naar info@citadelcollege.nl, o.v.v:
bruikleenovereenkomst (naam en klas leerling)
of per post naar:
Citadel College
Betreft: bruikleenovereenkomst (naam en klas leerling)
Postbus 148
6500 AC NIJMEGEN
Schoolboeken
De boekenpakketten worden samengesteld op basis van de vakken die uw zoon/dochter volgt op
school, u hoeft hiervoor zelf geen bestelling te plaatsen.

Werkboeken en examenbundels
Voor diverse vakken wordt gebruik gemaakt van werkboeken. De werkboeken worden u in bruikleen
gegeven door de school. Ze worden dus géén eigendom van de leerling. In een aantal gevallen
worden de werkboeken meerdere jaren gebruikt en mag er niet in geschreven worden. De leerlingen
krijgen hiervoor duidelijke instructies van hun docent.
Indien een boek dan toch beschreven wordt, wordt de schade in rekening gebracht. Ook voor
examenbundels geldt dat ze eigendom van de school blijven.
Overige leermiddelen
Naast het door de overheid ter beschikking gestelde gratis lesmateriaal blijft een aantal leermiddelen
voor rekening van de ouders. Het betreft weliswaar verplichte materialen, maar omdat het
gebruiksmaterialen zijn of materialen die meerdere jaren en door meerdere kinderen tegelijk
gebruikt kunnen worden, zijn ze eigendom van de leerling. Het gaat om zaken als een gymbroek,
pennen en schriften, een atlas, woordenboeken en een rekenmachine. Een overzicht van deze
leermiddelen wordt opgenomen in het ABC voor leerlingen dat kort voor de zomervakantie verstuurd
wordt.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over
deze brief dan kunt u die mailen naar info@citadelcollege.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Mevr. A. Jeuken, Directeur VMBO, Citadel College
Mw. C. Beekmans, directeur VMBO-T, HAVO en VWO
Citadel College

