Ophalen schoolboeken 2022-2023
Er zijn 2 uitleverdagen:
donderdag 1 september (klassen 1, 2 en 3) en
vrijdag 2 september (klassen 4, 5 en 6).
Op het uitleverrooster (bijlage) staat aangegeven welke klas
de boeken op welk tijdstip moeten ophalen.
Meerssen, juli 2022
Geachte ouders, beste leerlingen,
Komend schooljaar maakt u gebruik van boeken van het boekenfonds van het Stella Maris
College. Wij maken onderscheid tussen huurboeken (H) en koopboeken (K).
Huurboeken moeten op het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd.
Koopboeken worden eigendom van de leerling. Deze worden slechts eenmaal verstrekt.
Bewaar deze tot volgend schooljaar omdat de docent verder gaat met de leerstof.
Houd je aan de vermelde ophaaltijden (klas, beginletter achternaam) om wachttijden tot een
minimum te beperken en meld je aan het goede loket.
Zorg voor een deugdelijke tas of krat om de boeken mee te nemen; houd rekening met
weersomstandigheden zoals regen.
Parkeren kan uitsluitend bij de sporthal aan de Molenveldweg (niet via de Parallelweg).
Looproute: Kom binnen via junioringang A (kunstvleugel).
Op de 1e etage worden op het binnenpleintje (lok. 123) de boeken uitgereikt.
(hoge trap → lange gang helemaal doorlopen).
⚫ Na controle onderteken je de boekenlijst. Kijk actief mee of de goede boeken worden
aangekruist. Lesbrieven van bedrijfseconomie en economie worden per set gebundeld.
⚫ Boeken die niet voorradig zijn, worden nageleverd. Dit wordt op het formulier vermeld.
Maak een foto van het formulier voor jezelf als bewijs dat je de boeken hebt ontvangen.
Vergeet dus niet je gsm mee te nemen want je ontvangt geen kopie !!
Meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin kunnen de boeken tegelijkertijd ophalen.
Om alles in goede banen te leiden, het volgende.
Stuur een MAIL naar boekenfondsmeerssen@lvo-heuvelland.nl met de volgende informatie:
Vermeld een keuzetijd voor een leerling waarvoor u de boeken wilt ophalen. Vermeld naam
en klas; Vermeld ook naam van de andere leerling + klas, zodat wij dit kunnen voorbereiden.
U ontvangt een mail ter bevestiging. Let op! U kunt mailen tot donderdag 29 augustus 22.00
uur. Deze procedure geldt ook als je verhinderd bent en je boeken door iemand anders wil
laten ophalen.
⚫ Huurboeken blijven eigendom van de school en moeten gekaft worden. Aan het einde van
het schooljaar worden deze weer ingeleverd. Voor beschadigingen ontvangt u een rekening.
⚫ Overzicht van lesmaterialen die je zelf moet aanschaffen (leermiddelen eigen bijdrage,
bijv. woordenboeken en atlas) tref je aan op de website aan als bijlage.
Reclameringen over het uitgereikte boekenpakket moeten binnen twee weken na uitreiking
per mail kenbaar gemaakt worden bij de coördinator van het boekenfonds.
Na 18 september 2022 worden geen klachten meer in behandeling genomen en wordt er
vanuit gegaan dat u akkoord bent met het uitgeleverde boekenpakket.

