ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET INLEVEREN VAN JE BOEKEN

Bussum, juni 2020

Hoewel het schooljaar nog niet is afgelopen, is het tijd om alvast stil te staan bij het inleveren van de
boeken. Je hebt een aantal boeken in je bezit die je dit jaar van school hebt ontvangen en deze boeken
willen we graag terug.

Bij deze brief vind je de volgende lijsten / formulieren:
 Een inleverlijst voor je boeken.
Aan de kleur van de lijst kun je zien hoe laat je de boeken moet inleveren. Neem de inleverlijst mee
als je boeken komt inleveren. Haal thuis het kaftpapier van de boeken, haal losse papieren eruit
en leg de boeken op de volgorde van de inleverbrief.

Alle ingeleverde boeken moeten zijn voorzien van je naam en op volgorde van je inleverbrief liggen.
Voorin is het boek gestempeld en daar moet je naam staan. Bij het inleveren kun je de niet
gestempelde boeken alsnog stempelen en je naam erin zetten.

Sommige leerlingen moeten naast de gewone lesboeken ook enkele extra geleende boeken
terugbrengen. Zij ontvangen twee inleverbrieven.

De boeken moeten volgend jaar weer worden gebruikt. Als boeken te veel beschadigd of zoekgeraakt
zijn, dan krijg je een boete die 75% van de nieuwprijs van het boek bedraagt. Je ouders krijgen
daarvoor in juli een rekening.
Als er op de inleverlijst achter een boek staat ”mag behouden worden”, dan heb je dit boek ook
volgend jaar nodig. Het is veel werk om je het boek eerst te laten inleveren en het vervolgens na de
vakantie weer aan je te geven en daarom mag je het thuis laten liggen.

Wanneer je de school verlaat of niet over gaat dan moet je alle
boeken inleveren, dus ook de boeken die niet op de lijst staan.
Lever als je twijfelt of je over gaat alle boeken in, dit voorkomt een
boete!
 Een lijst met inlevertijdstippen

lees ook de achterkant

dus:
 De gekleurde inleverlijst moet je bij het inleveren van de boeken meebrengen.
 De kleur van de inleverlijst bepaalt het tijdstip waarop de boeken moeten worden ingeleverd. Zie
het bijgevoegde overzicht voor data en tijdstippen.
 De leermiddelen dienen in ‘verhuurbare staat’ te worden ingeleverd. Als een boek dermate is
beschadigd dat het volgend jaar niet opnieuw kan worden gebruikt, dan wordt een schadefactuur
opgemaakt. Dit gebeurt ook als een boek niet wordt ingeleverd. In beide gevallen bedraagt het
schadebedrag 75% van de nieuwwaarde.
 Boeken die ingeleverd worden moeten zijn ontdaan van kaftpapier en losse blaadjes en op volgorde
van je inleverbrief liggen. Je naam moet voor in het boek zijn vermeld.
 Bij een enkele methode horen cd-roms of dvd’s; ook die moeten worden ingeleverd!



Leerlingen die van school gaan of niet over gaan moeten ALLE boeken
inleveren, ook de boeken die niet op de inleverlijst staan! Lever als je twijfelt
of je over gaat alle boeken in, dit voorkomt een boete!

 Leerlingen die na de zomervakantie de boeken van school ontvangen krijgen in juli een lijst met
leermiddelen die niet door het fonds worden geleverd (passer, woordenboeken etc.)
 Wanneer je volgend jaar geen leermiddelen van school wilt ontvangen, dan kun je vanaf de website
een afmeldformulier downloaden. Alle leermiddelen moeten dan zelf en voor eigen kosten te worden
aangeschaft.

Inleveren van de boeken

Let op de kleur van je inleverlijst!
Vrijdag 26 juni 2020
Locatie: gymzaal 6 en 8

11.00 uur

brugklas rood

11.30 uur

brugklas geel

12.00 uur

brugklas groen

12.30 uur

atheneum 1 rood

13.00 uur

atheneum 1 geel

13.30 uur

gymnasium 1

14.30 uur

havo 2 rood

15.00 uur

havo 2 geel

15.30 uur

atheneum 2 rood

16.00 uur

atheneum 2 geel

16.30 uur

gymnasium 2

Maandag 29 juni 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Locatie: gymzaal 6 en 8

Locatie: gymzaal 6 en 8

08.30 uur

havo 3 rood

9.00 uur

vwo 4 rood

09.00 uur

havo 3 geel

9.30 uur

vwo 4 geel

09.30 uur

havo 3 groen

10.00 uur

vwo 4 groen

10.00 uur

atheneum 3 rood

10.30 uur

vwo 4 blauw

10.30 uur

atheneum 3 geel

11.00 uur

vwo 5 rood

11.00 uur

atheneum 3 groen

11.30 uur

vwo 5 geel

11.30 uur

atheneum 3 blauw

12.00 uur

vwo 5 groen

12.00 uur

gymnasium 3

12.30 uur

vwo 5 blauw

13.00 uur

havo 4 rood

13.30 uur

havo 4 geel

14.00 uur

havo 4 groen

14.30 uur

havo 4 blauw

Neem de inleverlijst mee!

