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HET UITLENEN VAN SCHOOLMATRIAAL VOOR THUISONDERWIJS 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er weer de mogelijkheid dat groepen 
in quarantaine moeten en daarbij onderwijs op afstand zullen ontvangen. Daarvoor 
geven wij een tas met schoolmaterialen mee naar huis. 
Wij verwachten dat deze materialen na afloop op school weer schoon en in goede 
staat worden geretourneerd. 
Mocht er schade ontstaan, dan verwachten wij dat u  de nieuwprijs van dat product 
betaald, aangezien wij deze producten ook weer nieuw moeten aanschaffen. Het 
vervangen van een potlood of zelfs leerboek leidt nimmer tot problemen, echter een 
dure chromebook van bijna 400 euro levert nog wel eens discussie op. 
Vandaar deze extra nieuwsbrief. 
 

CHROMEBOOKS VOOR IEDERE LEERLING IN DE GROEPEN 4-5-6-7-8 
Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen in de 
groepen 4-5-6-7-8 hun eigen persoonlijke 
Chromebook ontvangen. Daarmee kunnen we het 
gepersonaliseerd leren verder ondersteunen. 
Iedere leerling kan in een grotendeels beschermde 
digitale omgeving gebruik maken van diverse 
digitale programma’s. 

 

BENT U VERZEKERD VOOR AANSPRAKELIJKHEID? 

Als school verstrekken wij de noodzakelijke hulpmiddelen voor de lessen. Zo hoort 
dat. Echter maken de boeken, schriften en pennen steeds meer plaats voor dure 
onderwijsmiddelen. De Chromebooks kosten in aanschaf per leerling 386,00 euro. 
Op school komt het zelden voor, maar gebeurt het weleens, dat een leerling door 
onjuist gebruik (!) een liniaal doormidden breekt, een boek kapot scheurt, enz. Dit 
melden we aan de desbetreffende ouders en dan geven wij aan, dat op de 
administratie een nieuwe liniaal tegen de kostprijs voor 1,00 euro of een nieuwe pen 
voor 11,95 euro gekocht kan worden. Dat gaat al 25 jaar zo op onze school. 
Dit beleid staat in onze schoolgids en dat hebben we destijds besproken in de 
Medezeggenschapsraad. De MR onderschrijft dit beleid, maar zij gaf wel aan om alle 
ouders te blijven herinneren op de aanschaf en het gebruik van deze kostbare 
Chromebooks en hun aansprakelijkheid daarvoor.  
Vandaar dat wij u jaarlijks willen attenderen op het gegeven dat uw kind in groep 4 
tot en met 8 een (op naam) persoonlijke Chromebook heeft ontvangen en dat bij 
onjuist gebruik c.q. moedwillig vernielen u hiervoor aansprakelijk bent. 
In de afgelopen periode van thuisonderwijs is het bij een handvol kinderen 
voorgekomen, dat er thuis thee of chocomel over het chromebook viel of anderszins 
dat er schade optrad. U begrijpt dit zijn voor alle betrokkenen vervelende situaties, 
maar wij moeten u als ouders daarvoor aansprakelijk stellen, anders komt het 
verstrekken van deze dure door de overheid niet gesubsidieerde onderwijsmiddelen 
in het gedrang. Dan moeten we terug naar de boeken en schriften. En dat wil 
niemand meer in deze tijd, zeker de kinderen niet! 
Uw verzekering zal in veel gevallen niet de totale kosten dekken, toch verwachten 
wij van u de volledige kostprijs, aangezien wij ook weer een nieuwe chromebook 
moeten aanschaffen. 
Mocht u deze verantwoordelijkheid niet wensen, dan kunt u dit vooraf kenbaar 
maken aan de schooldirectie: dierdonk@dierdonkschool.nl 
Wij zullen uw kind dan vanzelfsprekend hetzelfde onderwijs blijven bieden met 
behulp van de bestaande onderwijshulpmiddelen (boeken en schriften). Deze keuze 
is aan u. 

Uit de schoolgids 2021-2022: 

Verzekeringen 
“Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheids-verzekering afsluiten.” 

Uit de schoolgids 2021-2022: 

Aansprakelijkheid vernielingen 
“Het komt weleens voor, dat door school verstrekte meubels en/of materialen, 
moedwillig door toedoen van de leerling beschadigd worden of zelfs stukgaan. Dan 
verwachten we dat de ouders deze vernielingen vergoeden. De leermiddelen zijn 
tegen kostprijs verkrijgbaar bij de schooladministratie.” 
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