
 
 

 
 
 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
    
 
Datum:  9 september 2016 
Kenmerk: 160008/HGM 
Betreft:  bibliotheekpas voor uw kind 
 
 
Geachte ouder / verzorger, 
 
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland verzorgt in samenwerking met onze school, jaarlijks een 
activiteitenprogramma waarmee het taal - en leesonderwijs wordt gestimuleerd. Omdat de 
klas van uw kind mogelijk een bezoek brengt aan de Bibliotheek en/of materialen leent in het 
kader van leesdossier, werkstuk, opdracht of activiteit, is het gewenst dat uw kind beschikt 
over een geldig bibliotheekabonnement.  
 
Bibliotheekpas 
Om alle leerlingen van de school en dus ook uw kind, te kunnen voorzien van een pasje, wil 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland gebruik maken van de leerlinggegevens van onze school. 
Deze gegevens zijn nodig voor de uitleenadministratie en worden opgenomen in het 
geautomatiseerde systeem van de bibliotheek. De Bibliotheek zal voor ieder kind een gratis 
persoonlijke ledenpas maken waarmee uw kind  gebruik kan maken van de dienstverlening 
van de Bibliotheek. Kijk op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl wat de Bibliotheek te 
bieden heeft. Indien uw kind al lid is van de Bibliotheek houdt hij/zij uiteraard de bestaande 
ledenpas. Wij faciliteren het lidmaatschap van de Bibliotheek.  
 
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de bibliotheekpas en de 
geleende materialen. Zo zijn bijvoorbeeld boetes voor het te laat terugbrengen van boeken 
en leengeld voor een DVD of game voor rekening van uw kind.  
 
Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van de leerling gegevens van uw kind en/of 
tegen de verantwoordelijkheid voor zorgvuldig gebruik van de bibliotheekpas en 
materialen? 
Wanneer u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de bibliotheekpas door onze school, 
kunt u dit kenbaar maken via onderstaand formulier. Uw kind krijgt dan geen bibliotheekpas. 
U kunt dit formulier tot en met 14 september 2016 per e-mail sturen aan info@schoter.nl.  
 
Heeft u geen bezwaar tegen deze actie, dan hoeft u niet te reageren. 
 
Op 15 september a.s. sturen wij de gegevens van de leerlingen door naar de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M. Hageman 
sectie Nederlands

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/


 

 
 
 
 
 
BEZWAAR VERSTREKKEN BIBLIOTHEEKPAS  
 

 
 
De ouders / verzorgers van: 
 
Naam leerling: …………………………………………………………………….. Klas: .………… 
 
 
maken bezwaar tegen het verstrekken door de school van een abonnement van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland.  
 
 
 
Datum: ………………………….  Handtekening:……………………………………… 
 
 
S.v.p. dit formulier uiterlijk 14 september a.s. e-mailen naar info@schoter.nl 
 
 
 
 
 


