BOEKEN AFHALEN
De leerlingen kunnen de boeken, afhankelijk van hun toekomstige leerjaar, afhalen op
vrijdag 16 augustus of maandag 19 augustus 2019.
De uitreiking vindt plaats in de techniekvleugel bij lokaal 0.31, 0.34 en 0.35.
Bij ontvangst wordt het pakket gecontroleerd en de ontbrekende boeken genoteerd.
Daarna wordt er getekend voor ontvangst. De leerling krijgt een ingevulde lijst mee naar huis en
de school behoudt ook zo’n lijst.
Soms ontbreken bepaalde boeken in het pakket omdat de verstrekker of de uitgever ze op dat moment
(nog) niet kan leveren. De leerlingen krijgen omtrent nalevering informatie van de vakdocent of via de website.
De leerlingen van klas B1F tot en met B1J en instromers in andere leerjaren zijn verplicht de door de
ouder(s)/verzorger(s) getekende “Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal” mee te nemen en in te leveren.
Zonder een getekende “Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal” worden geen boeken uitgereikt.
Als er in de loop van het schooljaar problemen met boeken zijn, dan kunnen de leerlingen zich melden bij de
vakdocent die dan contact opneemt met de coördinator boekenfonds.
Uitlevering geschiedt strikt volgens het onderstaande schema. Leerlingen die niet op het betreffende tijdstip
komen, kunnen die dag niet worden geholpen. Indien leerlingen op de betreffende dag hun boeken niet kunnen
komen afhalen, kunnen zij ook iemand anders sturen om het pakket af te halen.
Voor nieuwe leerlingen geldt dat de betreffende persoon wel de ondertekende “Gebruikersovereenkomst” mee
dient te nemen.
Afhaalschema
DATUM
Vrijdag 16 augustus 2019

TIJD
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
Pauze
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00

KLAS
TL3A
TL3B
H3A
H3B
H3C
TL4A
TL4B
TL4C
H4A
H4B
H4C
H4D
H4E

DATUM
Maandag 19 augustus 2019

TIJD
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
Pauze
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30

KLAS
1F
1G
1H
1I
1J
2A
2B
2C
2D
2E
H5A
H5B
H5C
H5D

Kluissleutels afhalen
De leerlingen die dit jaar voor het eerst een kluisje willen huren, kunnen dat aansluitend aan het
afhalen van de boeken doen. De leerlingen kunnen terecht bij mevrouw Faut in de ruimte waar de
boeken afgehaald worden.
Ze nemen het formulier voor de huur van het kluisje mee. De huur is opgenomen in de
ouderbijdrage.
Liftsleutels
Als kinderen vanwege een blessure of operatie niet kunnen traplopen, kunnen ze bij de servicebalie
tijdelijk een sleutel voor de lift lenen. Hiervoor moet een verklaring afgegeven worden bij de
teamleider en na zijn of haar akkoord kan de leerling de sleutel afhalen.
De borgsom van € 10,00 moet dan ook betaald worden.
Bij inlevering van de liftsleutel wordt de borg terugbetaald.
Leerlingen die gebruik mogen maken van de lift, mogen indien nodig, één begeleider meenemen.

