
 
 

Het Leermiddelenfonds van het Willem de Zwijger College 

 

 

Bussum, juli 2021 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Als uw zoon/dochter volgend jaar geen leermiddelen van school ontvangt omdat u hem/haar heeft 

afgemeld voor het leermiddelenfonds, dan kunt u op de website bij Ouders>Leermiddelenfonds een 

leermiddelenlijst voor het betreffende leerjaar en een extra lijst voor algemene leermiddelen 

downloaden. U dient er dan zelf zorg voor te dragen dat de leerling aan het begin van de cursus over 

de juiste leermiddelen beschikt. 

 

Heeft u uw zoon of dochter niet afgemeld,  dan ligt in de eerste week van het nieuwe schooljaar het 

leermiddelenpakket klaar.  

 

 

SCHADE VORIG JAAR 

Als uw zoon of dochter vorig jaar leermiddelen van school heeft ontvangen kan een boek niet of te zwaar 

beschadigd zijn ingeleverd. In dat geval heeft u kortgeleden een schadefactuur ontvangen. Deze dient 

voor het ophalen van de boeken te zijn voldaan. 

 

 

EXTRA LEERMIDDELEN 

Een aantal leermiddelen moet door leerlingen zelf worden aangeschaft. Een overzicht hiervan vindt u 

op de website bij Ouders, Leermiddelenfonds. 

 

 

OPHALEN VAN PAKKETTEN 

Op de onderstaande tijd wordt de leerling op school verwacht voor het ophalen van de leermiddelen. 

Vrijdag 20 augustus 

10.00 uur havo 5 gymzaal 6 

11.00 uur vwo 6 gymzaal 6   

12.30 uur havo 4 gymzaal 6  

14.00 uur vwo 5 gymzaal 6  

  

  



Maandag 23 augustus 

10.00 uur gymnasium 3 + vwo 4 gymzaal 8 

11.30 uur gymnasium 2 + vwo 3 gymzaal 8  

13.30 uur havo 2 gymzaal 8  

14.30 uur havo 3 gymzaal 8 

15.30 uur atheneum 2 gymzaal 8 

De brugklassers ontvangen de boeken tijdens de Willem I-dagen 
 

 

BETALEN 

Slechts enkele zaken die door school worden geleverd, zoals een tekenetui, een rekenmachine en voor 

de brugklassers een Willem-I-shirt, zullen in rekening worden gebracht. 

Wanneer leermiddelen in het afgelopen schooljaar niet schadevrij zijn ingeleverd, dan heeft u een 

schadefactuur ontvangen. 

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat het bedrag van alle in de zomer ontvangen facturen op 

vrijdag 13 augustus is bijgeschreven op banknummer NL67 RABO 0383 7294 91 ten name van SIVOG 

Willem de Zwijger College met vermelding van het debiteur- en het factuurnummer. 

Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig op de rekening van de school is ontvangen zal er 

geen leermiddelenpakket aan de leerling worden meegegeven. 

 

Vriendelijke groet en een prettige vakantie! 

 

E.F.J. Limburg 

E.Limburg@wdz.nl 

 


