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Beste ouders/verzorgers, 

Met deze brief willen wij u informeren over de aanschaf van het gymtenue voor het schooljaar 2020-2021. 

Vanwege de Covid-19 perikelen is in overleg met de schoolleiding besloten om het dit jaar anders aan te 

pakken.                                                                                                                                            De 

kennismakingsmiddag met uw zoon of dochter gaat niet door. Vandaar dat wij in tegenstelling tot 

voorgaande jaren niet naar de school komen om het gymtenue van uw zoon of dochter te passen. Tevens 

is het afhaalmoment van de bestelling bij de start van het nieuwe schooljaar geschrapt.                 

Dit betekent dat wij een beroep doen op uw eigen initiatief om het gymtenue via onze website 

(maastrichtscoort.nl) te bestellen. Onderstaand treft u een overzicht met de meest gestelde vragen over uw 

te plaatsen bestelling. Ik doe een bestelling via de website van Maastricht Scoort…. 

• Welke maat en hoeveel shirts en shorts moet ik nemen? Over het algemeen kiest u qua 

maatvoering de normaalmaten voor uw zoon of dochter. Dus koopt u in de winkel een t-shirt voor 

uw zoon of dochter in maat 164 dan correspondeert dit met de maat voor het gymshirt (voor de 

meisjes starten de maten vanaf maat XS=164-176. Alle meisjes maten onder XS moet u bij Hummel 

Aarhus shirt jongens zijn). Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter een kleinere maat heeft als 

maat 152. Neemt u dan even contact met ons op, wij zorgen ervoor dat de juiste maat alsnog 

geregeld wordt. De stof van het shirt en short is een sport polyester en krimpt over het algemeen 

niet na het wassen. Houd u wel een beetje rekening met de groei van uw zoon of dochter. 

Onze ervaring op basis van voorgaande jaren en rekening houdend met het aantal gymlessen per 

week en natuurlijk het wassen dat u voldoende heeft aan 2 shirts en 1 short. Uiteraard geldt dat u 

vrij bent om van dit advies af te wijken.  

• Krijg ik direct mijn bestelling geleverd of kan ik de bestelling direct komen ophalen? Na het 

bestellen krijgt u van ons een bevestiging dat wij de order in goede orde hebben ontvangen. Omdat 

wij voorafgaand aan het schooljaar uw zoon of dochter het tenue niet hebben kunnen passen gaat 

de bestelling die u plaatst dan pas lopen. Rond de start van het nieuwe schooljaar is voor ons 

topdrukte. Wij bedrukken de shirts met het logo van Bonnefantencollege en dit is handwerk. Houd 

uw rekening met een levertijd van ongeveer 3 weken! Zodra uw bestelling klaar is krijgt u van 

ons een bericht dat uw order is verzonden of afgehaald kan worden. 

 

• Hoe moet ik handelen indien u niet tevreden bent over de bestelde maat? Neem direct 

telefonisch of per mail contact met ons op. Heeft u de bestelling thuis ontvangen dan komen wij ook 

bij aan huis om de gewenste maat te leveren. Heeft u het tenue bij ons afgehaald dan maken wij 

een afspraak met u om de gewenste maat bij ons op te komen halen.   

 

 

• Ik wil mijn bestelling pas betalen als ik het tenue voor mijn zoon of dochter kom ophalen. 

Indien u ervoor kiest om de bestelling op te halen kunt u contant of per pin betalen. Achteraf betalen 

of per factuur is niet mogelijk.   
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• Bonnefanten leerlingen maken gebruik om optionele artikelen aan te schaffen zoals een 

regenjack, trainingspak, indoor- en outdoorschoenen. Deze staan niet op de website. Hoe 

kan ik deze bestellen? In de week voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar (vanaf 

maandag 17 augustus t/m vrijdag 21 augustus) houden wij ’s avonds van 19 tot 20.30 uur speciaal 

voor de leerlingen van het Bonnefantencollege onze deuren open en is er gelegenheid om de 

optionele artikelen te passen en te bestellen. 

 

• Kan ik deze optionele artikelen direct meenemen en afrekenen? Alle optionele artikelen worden 

besteld en moeten mogelijk nog bedrukt worden. U krijgt bericht wanneer u de artikelen kunt 

ophalen. De optionele artikelen moeten voorafgaand aan de bestelling voldaan (contant of per PIN 

betaling) worden.  

 

• Zijn indoor- en outdoorschoenen verplicht voor de gymles? De gymsectie heeft 

indoorschoenen verplicht gesteld. Indoorschoenen hebben een lichte- en gladde zool. Uw zoon of 

dochter gaat ook buiten sporten. Outdoorschoenen hebben een zogenaamd noppenprofiel 

(turfschoenen) en zorgen voor een betere grip. 

 

• Bent u verplicht om deze schoenen bij ons te bestellen? Nee, u bent dit niet verplicht, echter 
bieden wij deze schoenen aan tegen een sterk gereduceerde prijs. Bij ons maakt u gebruik van 
groothandelsprijzen. 
 

• Zijn de optionele artikelen echt noodzakelijk om aan te schaffen? Houd er rekening mee dat uw 
zoon/dochter veelvuldig buiten sport, ook bij niet zomerse temperaturen. Het is prettig als hij/zij 
hierop gekleed is. 
 

• Ik heb mijn verplichte- of optionele sportkleding besteld, echter deze zijn mij aan het begin 
van het schooljaar nog niet geleverd. Is dit een probleem? Nee, de eerste weken van school 
zijn introductieweken. Bovendien maken wij melding bij de gymsectie welke leerling zijn of haar 
verplichte- of optionele sportartikelen nog moet ontvangen. 
 

 

• De aanschaf van sportkleding brengt mij financieel in problemen. Maastricht Scoort werkt 
samen met Stichting Leergeld. U moet zich vooraf in verbinding stellen met de stichting. 
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl, Burgemeester Cortenstraat 100F, 6226 GZ, Maastricht, 
043-3118810, info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl 
 

• Is het zinvol bij vragen of opmerkingen over de sportkleding de school te bellen of te 
informeren? Nee, Maastricht Scoort is verantwoordelijk voor de uitvoering. De school is niet op de 
hoogte van het inhoudelijke. 

 

 

 

 


