Aan de ouders of verzorgers van
de leerlingen van Havo Notre Dame des Anges

Ubbergen, 18 juni 2018
Kenmerk: 20180618/GOE/scs
Betreft: Inleveren schoolboeken en kluissleutels op
donderdag 5 juli 2018 op school

Geachte ouders, verzorgers,
Het inleveren van de boeken en de kluissleutels vindt dit jaar plaats
op donderdag 5 juli in de hal van de school. De inname van de boeken
wordt verzorgd door de firma van Dijk. Het is belangrijk dat de boeken
met de inleverlijst en op volgorde van de lijst worden ingeleverd.
Wij vragen u de pakketten thuis voor te bereiden zodat op school na
een korte controle de inlevering plaats kan vinden.
Het inleveren van de leermiddelen verloopt volgens onderstaand
schema.
Wij vragen iedereen zich aan dit schema te houden in verband met het
scheiden van de boeken naar klas:
Lokaal 9.00-10.00
D2
D3
B2
B3

1A
1B
1C
1D

10.30-11.30 12.00-13.00 13.30-14.30 15.00-16.00
2A
2B
2C
2D

3A
3B
3C
3D

4A
4B
4C
4D

5A
5B
5C
5D

Innemen van de kluissleutels
Na het inleveren van de boeken kan de kluissleutel worden ingeleverd.
Dit gebeurt in de aula voor klas 1 t/m 4 en bij de receptie voor klas 5.
Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij beide kluissleutels, voorzien
van een label met het kluisnummer inleveren. Als uw zoon of dochter
een sleutel kwijt is, dient u zelf een sleutel bij te laten maken.
Leerlingen die geen complete set inleveren, moeten bij de start van het
schooljaar eerst opnieuw borg betalen (€10,-), voordat zij nieuwe
kluissleutels krijgen. Als de set wel compleet ingeleverd is, krijgen ze,
zonder opnieuw borg te betalen, nieuwe sleutels.












Inleveren van de boeken
Over boeken die niet ingeleverd worden of die zodanig beschadigd zijn
dat ze niet voldoen aan de minimum kwaliteitseis van leermiddelen zal
een boete in rekening worden gebracht.
Onder de minimum kwaliteitseis van leermiddelen verstaan we het
volgende:
Bij normaal gebruik is het betreffende leermiddel nog minimaal twee jaar
te gebruiken;
Er ontbreken geen pagina’s of bijlage(n);
Er is geen sprake van vochtschade;
Er is geen wezenlijke schade aan kaft of rug; lichte vochtschade (kleurloos)
van kaft/schutblad wordt geaccepteerd;
Er is geen wezenlijke schade aan kaft of rug; mocht er schade zijn, dan
moet deze met linnen tape hersteld worden;
Alle tekst is leesbaar en alle afbeeldingen zijn zichtbaar;
Maximaal 2% van de bladzijden mogen voor 2% van het oppervlak
beschreven zijn;
Er zijn door eerdere gebruikers geen discriminerende, godslasterende,
religieuze en/of seksistische teksten, afbeeldingen of scheldwoorden in
het betreffende leermiddel aangebracht;
De leermiddelen bevatten geen persoonlijke papieren en zijn niet voorzien
van kaftpapier.

De boeken die op 5 juli niet worden ingeleverd, worden aangemerkt
als ‘zoekgeraakt’.
Zoekgeraakte boeken kunnen tot 31 juli 2018, gefrankeerd en voorzien
van (een kopie van) de inleverlijst, worden opgestuurd naar:
Van Dijk
Postbus 23
8260 AA Kampen
Indien het pakket onvoldoende gefrankeerd is en/of niet voorzien van
een (kopie) inleverlijst, wordt het niet in behandeling genomen. Wij
adviseren u het verzendbewijs te bewaren, zodat dat in voorkomende
gevallen overlegd kan worden.
Tot slot wijzen wij u er op dat de school helaas op geen enkele manier
kan worden ingeschakeld voor het inleveren van de boeken. U dient zelf
regelingen te treffen in het geval de leerling niet in de gelegenheid is om
de boeken in te leveren.
Met vriendelijke groet,

Mignon Schoffelmeer
Coördinator Leermiddelen

