Inleveren boeken schooljaar 2018-2019
Locatie Meerssen op vrijdag 28 juni 2019
Meerssen, juni 2019
Geachte ouders, beste leerlingen,
Het afgelopen jaar hebt u gebruik gemaakt van boeken van het boekenfonds.
De huurboeken moeten weer worden ingeleverd.
De inleverlijsten worden via Magister mail aan de leerlingen verzonden.
Op de inleverlijst staat aangegeven op welke tijd en in welk lokaal de boeken ingeleverd moeten
worden. Als iedereen zich aan deze inlevertijden houdt, kunnen wachttijden tot een minimum
beperkt worden.
Het inleverrooster staat ook nog als apart document op de website.
Inleveren huurboeken schooljaar 2018-2019
 Print van bijgaand bestand van jouw klas jouw eigen inleverformulier.
 Controleer thuis met behulp van het inleverformulier of je alle huurboeken hebt.
 Sorteer de boeken in dezelfde volgorde als op het inleverformulier (alfabetisch op vak).
 Let op: sommige titels bestaan uit een set van meerdere boeken (bv. tekstboek a+b).
 Denk bij het inleveren ook aan cd-roms en eventuele bijlagen die bij sommige boeken
behoren.
 De boeken lever je in zonder kaftpapier en zonder proefwerkblaadjes etc.
(potloodstrepen en aantekeningen thuis verwijderen).
 In het BINAS boek mag volstrekt niet geschreven zijn. Staan er toch toevoegingen (tekst,
markeringen, strepen etc.) dan wordt het boek geweigerd en in rekening gebracht.
 Voor niet ingeleverde boeken en onvolledige sets wordt eveneens een schadebedrag
berekend.
 De boeken moeten allemaal tegelijk in één pakket worden ingeleverd.
Het achteraf nog inleveren van “vergeten” boeken is niet mogelijk.
 Bij binnenkomst in de aula haal je eerst de gele kopie van je inleverformulier op.
 Daarna lever je de boeken in, samen met jouw (geprinte) inleverformulier en de gele kopie,
in het vermelde inleverlokaal.
 Na controle ontvang je een door Stella Maris en jou ondertekend inleverformulier.
Bewaar dit exemplaar goed; het is je bewijs dat je de boeken hebt ingeleverd.
 Meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin kunnen de boeken natuurlijk tegelijkertijd inleveren.
Vraag in dat geval hulp van de “vliegende brigade”.
 Als je zelf verhinderd bent kun je ook iemand anders voor jou de boeken laten inleveren.
Let op: in verband met bouwwerkzaamheden kan de route naar de AULA enigszins
anders zijn. Bij het schoolgebouw zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.
Parkeren kan bij de sporthal aan de Molenveldweg.
Nieuwe boeken schooljaar 2019-2020
 De theorie- en werkboeken hoef je niet zelf te bestellen. Je kunt ze op vrijdag 16 augustus
op school komen ophalen. Kijk later op de website voor het afhaalrooster.
 De huurboeken blijven eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar
weer worden ingeleverd.
 Overzichten van lesmaterialen die je zelf moet aanschaffen (bv. woordenboeken en atlas)
vind je op de website.
Het boekenfonds is bereikbaar op boekenfondsmeerssen@lvo-heuvelland.nl
Bij correspondentie graag naam en klas van de leerling vermelden.

