Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op D.V. woensdag 15 juli worden de leerlingen op school verwacht voor het inleveren van de
schoolboeken. Hierbij willen we u hier nader over informeren.
Rooster en inleverinstructie
Voor het inleveren van de boeken heeft de boekenleverancier Van Dijk per post twee inleverlijsten
verstuurd (één van de inleverlijsten staat op de achterkant van de brief, de andere is los bijgevoegd).
Ook heeft u per mail een inleverinstructie van Van Dijk gehad. Voor de volledigheid voegen we deze
instructie bij deze brief.
Op de dag van het inleveren parkeert de leerling zijn/haar fiets in de fietsenstalling volgens de
indeling die we de afgelopen weken gebruikt hebben. Vervolgens gaat de leerling via de middelste
leerlingeningang naar binnen. Als er nog boeken in de kluis liggen, kunnen deze eruit gehaald
worden. De kluis moet leeg achtergelaten worden.
In de hal zijn twee looproutes klaargezet. De leerling loopt via één van de twee routes naar een tafel
waar een medewerker van Van Dijk klaarstaat. Eén inleverformulier wordt afgestempeld door Van
Dijk en moet als inleverbewijs mee naar huis genomen worden. Het andere inleverformulier wordt
samen met het boekenpakket op een rolcontainer gelegd. Zodra de boeken zijn ingeleverd, is het de
bedoeling dat de leerlingen het schoolgebouw direct weer te verlaten, zodat er ruimte is voor de
volgende groep leerlingen die hun boeken in komt leveren.
Klas
1h1
1h2
1m1
1v1
1v2
Westlandleerlingen
2h1
2hv1
2m1
2v1
3h1
3h2
3v1
3v2
3m1
3m2
4a1
4h1
4h2
5a1
5a2

Tijd
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45

I.v.m. de Corona-maatregelen is het belangrijk om NIET van bovenstaande tijden af te wijken!

Opmerkingen m.b.t. overige schoolboeken
De titels die niet op de inleverlijst staan hoeft uw zoon/dochter niet in te leveren. Er zijn echter wél
een aantal titels die de leerling niet bij Van Dijk in moet leveren, maar die de leerling volgend
schooljaar nog wel nodig heeft tijdens de les! Het betreft de volgende titels:
• Nova scheikunde MAX 4h (ISBN 9789402046489) (4-havo, scheikunde)
• Memo MAX bovenbouw havo (ISBN 9789402044492) (4-havo, geschiedenis)
• Memo MAX bovenbouw vwo (ISBN 9789402044522) (4-vwo, geschiedenis)
• Memo MAX bovenbouw vwo (ISBN 9789402028683) (5-vwo, geschiedenis)
Deze titels hoeft de leerling niet in te leveren bij Van Dijk, maar moeten WEL bewaard worden,
omdat hij/zij deze volgend schooljaar weer nodig heeft. Deze informatie heeft uw kind ook
mondeling via de vakdocent ontvangen. Mocht uw kind deze titel toch weggooien, omdat deze niet
op de inleverlijst staat, is het helaas niet mogelijk dat deze titel vanuit school opnieuw voor de
leerling besteld wordt. U zult deze titel dan op eigen kosten moeten bestellen, om de leerling van het
boek te voorzien.
Mediatheekboeken en Engelse leesboekjes
Als uw kind nog mediatheekboeken en/of Engelse leesboekjes in zijn/haar bezit heeft, dan dienen
deze uiterlijk woensdag 15 juli ingeleverd te worden. Het inleveren kan nu al via de kratten die bij de
mediatheek en de receptie staan. Op woensdag 15 juli zullen er in de hal aparte kratten voor worden
klaargezet.
Tenslotte
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u n.a.v. deze brief mail nog vragen
hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Elise Pals-van Dijk
Directiesecretaresse, boekenfondscoördinator
_______________________________________________________________________________
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Bijlage: inleverinstructie Van Dijk (zie volgende pagina)

Mail over inleveren | Leerlingen Wartburg
Juiste instructie inleveren van boeken
Beste leerling (of ouders/verzorgers van),
Onlangs heb je jouw inleverformulier en extra informatie over de wijze van inlevering van ons
ontvangen. Door de extra wijzigingen en aangescherpte maatregelen door het Covid-19 virus heb je
helaas foutieve informatie van ons ontvangen. Hierdoor is het niet duidelijk hoe jij nu dit jaar je
boeken moet inleveren. Wij bieden hiervoor onze excuses aan en geven je graag de juiste instructies
over het inleveren.
Werkwijze inlevering boeken
Met jouw school is afgesproken dat je je boeken op school kunt inleveren. De boeken die je moet
inleveren staan op het inleverformulier dat je in tweevoud per post van ons hebt ontvangen. Check
hieronder hoe het precies werkt.

HOE WERKT HET?
1. Check wanneer en waar je moet inleveren
Jouw school informeert je wanneer je je boeken moet inleveren. Hou deze informatie goed in
de gaten!

2. Bereid de inlevering thuis voor
Verzamel de boeken die op het inleverformulier staan. Ook je beschadigde boeken. Verwijder
het kaftpapier en persoonlijke papiertjes. Vul op beide inleverformulieren alvast in welke
boeken je inlevert en welke je niet meer hebt.

3. Kom op de gevraagde tijd naar school
Kom volgens het inleverrooster van de school naar het inlevermoment. Neem beide
formulieren en je boeken mee. Zorg dat je vanwege de veiligheid van jezelf en andere
leerlingen precies op dat tijdstip aanwezig bent.

4. Inleveren van de boeken
Geef bij het inleverpunt van VanDijk beide formulieren af. Eén exemplaar ontvang je
gestempeld terug. Dit is het bewijs dat je je boeken hebt ingeleverd. Bewaar dit goed!

5. Bevestiging
Door de extra veilige inlevering controleren we je boeken pas op onze locatie in Kampen. Als
we je inlevering hebben verwerkt krijg je het inleverbewijs per mail met daarin een
toelichting en waar je je vragen kunt stellen.

Nog heel even. Eerst je boeken inleveren en dan heb je lekker vakantie.
Tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Team VanDijk Inleveren

