Bruikleenregeling 2022‐2023
Wat staat er in de overeenkomst?
Dat de school, op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s), bruikleen van artikelen geeft en/of kluisje inclusief
schoolpas verstrekt bij één van de hieronder genoemde omstandigheden:
 Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager is dan 125% van de voor de ouder(s)/verzorger(s) geldende
landelijke netto bijstandsnorm (het normbedrag is dus exclusief gemeentelijke toeslagen en of verlagingen)
worden artikelen in bruikleen gegeven;
 Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder(s)/verzorger(s) van toepassing is;
 De school kan in bijzondere omstandigheden de bruikleenregeling toekennen; deze bijzondere
omstandigheden worden beoordeeld door het CvB.

Wat valt niet onder de bruikleenregeling?





Goederen en of diensten die niet van de school zijn gekocht.
Meer dan één atlas per gezin.
Woordenboeken (de leerling kan een woordenboek in bruikleen krijgen, of in de mediatheek lenen).
Sportkleding voor zittenblijvers.

Overige regels









U kunt uw verzoek via het ouderportaal indienen. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met
m.vonk@csvvg.eu. Als u ondersteund wordt door Stichting Leergeld, valt u doorgaans ook binnen de grenzen
van onze bruikleenregeling.
Uw verzoek wordt door de school beoordeeld door de financiële administratie (M. Vonk). Om de aanvraag te
kunnen beoordelen, vragen wij u om een recente uitkeringsspecificatie (van de ouder/verzorger) met uw
verzoek mee te sturen. Deze specificatie mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Als de Wet Schuldsanering
Natuurlijke personen op u van toepassing is, volstaat een afschrift van de uitspraak.
Als kwijtschelding wordt verleend geldt dat voor de gehele schoolloopbaan van de leerling(en) uit het gezin.
Als uw financiële situatie verbetert waardoor u zelf de kosten kunt dragen, reken wij er op dat u dit doorgeeft
aan de financiële administratie.
Bij aanschaf van een laptop dient vooraf een aanvraag voor de bruikleenregeling gedaan te worden. Dit kan
niet achteraf worden aangevraagd op reeds afgesloten koop‐ of huurcontracten voor de laptop.
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de bruikleenregeling, kunt u mailen met het CvB
(a.vellinga@csvvg.eu).

