Schooljaar 2018 - 2019

Techniekaanbod voor de
basisscholen
in Amersfoort

Basisschool:
Inlogcode:
Wachtwoord:

De Groene Belevenis Hamersveldseweg 105-107 3833 GM Leusden
033-3034940 | info@degroenebelevenis.nl | www.degroenebelevenis.nl

Techniekaanbod
Groep

Techniekdoos

1-2

Pip ontdekt de magneten
Spiegels
Blijf in evenwicht!
Drijven en zinken met Jip & Janneke
Vooruit op wielen!
Wat valt dat snel!
Bij de drogist - Tandpasta en shampoo
Bouwen met stenen
De magneten van Professor Pooltjes
Een zak lucht verkopen?
Over de brug
Stroomkringen maken
Papier maken
Elementen
Geheimen van het licht
Papier maken

3-4

5-6

7-8

Uitleenperiodes 2018 – 2019
Periode 1

woe 29 augustus 2018

woe 19 september 2018

Periode 2

woe 26 september 2018

woe 17 oktober 2018

Periode 3

woe 31 oktober 2018

woe 21 november 2018

Periode 4

woe 28 november 2018

woe 19 december 2018

Periode 5

woe 9 januari 2018

woe 30 januari 2018

Periode 6

woe 6 februari 2019

woe 20 februari 2019

Periode 7

woe 6 maart 2019

woe 27 maart 2019

Periode 8

woe 3 april 2019

woe 24 april 2019

Periode 9

woe 15 mei 2019

woe 5 juni 2019

Periode 10

woe 12 juni 2019

woe 10 juli 2019

Reserveren
Reserveren? Eenvoudig! Volg de onderstaande stappen:
Stap 1:
Stap 2:

Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:

Ga naar www.degroenebelevenis.nl
Klik op ‘Scholen’.
Klik op ‘NMEgids’
Vink eventueel de groep aan.
Vink ‘Techniekdozen’ aan.
Klik op ‘Aanbod tonen’.
Bekijk het aanbod. Als je op een item klikt, krijg je meer informatie. Om te
reserveren, klik je op [reserveer].
Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in. Ben je de code kwijt, neem dan contact
op met De Groene Belevenis. Zorg dat het emailadres actueel is!
Kies de gewenste periode of datum.
Als je nog meer materialen wilt reserveren, klik dan op ‘terug’.

Algemene voorwaarden De Groene Belevenis schooljaar 2018-2019
Reserveren
Scholen uit Amersfoort reserveren op www.degroenebelevenis.nl met hun inlogcode en
wachtwoord zoals ze die ook gebruiken voor CNME Landgoed Schothorst in Amersfoort. Als dit niet
bekend is, kan het opgevraagd worden.
De reservering kan tot 30 dagen voor aanvang gewijzigd worden door de school. Daarna dient er
contact opgenomen te worden met De Groene Belevenis.

Kosten



Scholen in de gemeente Amersfoort betalen per techniekdoos een prijs van € 35,00 per periode.
Er zijn techniekdozen waar een extra vergoeding per leerling of per groep voor gevraagd wordt.
Dit is nodig omdat het verbruiksmateriaal elke uitleen opnieuw aangekocht moet worden. Het
gaat om de volgende items:
Bij de drogist
Bouwen met stenen
Vooruit op wielen




Per kind
Per groep
Per kind

€ 1,00
€ 15,00
€ 1,00

Indien gebruik wordt gemaakt van de breng- en haalservice, betaalt de school € 10,00 per
periode, ongeacht de hoeveelheid kisten.
Facturering vindt plaats na afloop van het schooljaar, medio september.

Verantwoordelijkheid van school t.a.v. techniekdozen













Er zijn vaste perioden voor materiaal dat geleend wordt. Zie het schema op de vorige pagina.
Afzeggen van techniekdozen kan tot 7 dagen voor aanvang van de uitleenperiode. Na die datum
worden de kosten in rekening gebracht.
Scholen uit Amersfoort halen de materialen op bij De Groene Belevenis. Indien gewenst, kunnen
de materialen tegen een vergoeding op school bezorgd en weer opgehaald worden.
Lesmateriaal wordt door de school opgehaald op Hamersveldseweg 105 op woensdagmiddag
tussen 11.00 en 13.00 uur. Afhalen op een andere tijd gebeurt op afspraak.
Indien het lesmateriaal niet binnen 7 dagen wordt opgehaald, wordt het teruggezet in het
magazijn. Zonder tegenbericht van de school worden de leenkosten hiervoor in rekening
gebracht.
De lesmaterialen dienen op de afgesproken datum teruggebracht te worden.
Bij overschrijding van deze datum wordt een bedrag van € 5,- per dag per item in rekening
gebracht.
Bij het terugbrengen dienen alle materialen schoon, droog en goed ingepakt te zijn. Voor het
niet schoon retourneren (ter beoordeling van de uitlener) van de materialen worden
schoonmaakkosten in rekening gebracht van € 10,- per item.
In extreme gevallen wordt er contact met de school opgenomen om andere afspraken te maken.
Als er materialen missen of stuk retour komen, is de school verplicht dit te melden. De kosten
voor vervanging of reparatie worden bij de school in rekening gebracht.
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