
 

BOEKEN INLEVEREN 

 
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen en de leerlingen, 

 

Op maandag 29 juni 2020 komt de firma VanDijk de studieboeken innemen van de leerlingen. 

Om te zorgen dat de leerlingen conform de RIVM-richtlijnen voldoende afstand van elkaar houden, is het 

inleverproces als volgt geregeld. 

 Ouders en/of leerlingen ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud per 

post, inclusief een duidelijke instructie. 

 De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer 

bruikbaar zijn. We vragen alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan. De leerling 

neemt beide formulieren mee naar de inleverdag. 

 De leerling komt op de afgesproken roostertijd naar school, legt één inleverformulier in de 

daarvoor bestemde bak en laat het tweede formulier afstempelen door VanDijk. 

 Vervolgens loopt de leerling door één van de twee inleverstraten en legt de boeken in de 

rolcontainer. 

 Het afstempelen van het formulier is belangrijk. Hiermee heeft de leerling een bewijs dat hij/zij 

de boeken heeft afgegeven aan VanDijk. 

 Na het verwerken van de inleverformulieren weet de firma VanDijk ook wie afwezig waren op de 

inleverdag. Deze leerlingen krijgen van de firma VanDijk een reminder voordat er een 

schadefactuur volgt voor niet ingeleverde boeken. Het is dus van belang dat alle boeken op deze 

datum worden ingeleverd. 

 Het is belangrijk dat iedereen zich stipt aan de inlevertijden houdt. Kom niet te vroeg naar 

school en verlaat na het inleveren direct de aula en het schoolplein. 

INLEVERSCHEMA 

1A 09.00 uur  2A 10.15 uur  3A 12.15 uur 

1B 09.15 uur  2B 10.30 uur  3B 12.30 uur 

1C 09.30 uur  2C 10.45 uur  3C 12.45 uur 

1D 09.45 uur  2D 11.00 uur  3D 13.00 uur 

    2E 11.30 uur  3E 13.30 uur 

    2F 11.45 uur  3F 13.45 uur 

        3G 14.00 uur 

VAN DEZE TIJDEN KAN NIET WORDEN AFGEWEKEN!!!! 


