
 

 

Landgraaf mei 2021 
 
 
Aan de eindexamenkandidaten, 
 
De boeken die je van ons gehuurd hebt, moeten binnenkort ingeleverd worden.  
Op de bijgevoegde lijst zie je precies wat je van ons in jouw bezit hebt en dus 
welke boeken ingeleverd moeten worden.  
Ontbrekende of beschadigde boeken zullen in rekening gebracht worden. 
Daarnaast moet er ook de kluisjes sleutel ingeleverd worden. 
 
De inleverdatum is bepaald op 

 Donderdag  24 juni 2021 
 tussen 09.00 en 14.00uur 
 in de Aula. 

 
  

Door het Corona virus zal de manier van inleveren NIET hetzelfde zijn dit jaar. 
IVM de hygiëne zijn wij genoodzaakt de boeken aan te nemen op de volgende 
manier: 
 
1 De leerling levert de boeken ALLEEN in ! (Ouders mogen hun kind voor de 
poort afzetten maar niet mee naar binnen om de boeken af te leveren) 
Dit heeft alles te maken met het Corona virus. 
 
2 De leerling komt binnen via de hoofdingang en meld zich aan de balie. Hier 
levert de leerling de kluisjes sleutel in bij de balie. 
 
3 Vervolgens ga je de boeken in leveren in de aula. (let erop dat alle kaften van 
de boeken af zijn gehaald) 
 
4 De boeken liggen op de volgorde zoals ze op de lijst vermeld staan!  
(dit maakt het innemen van de boeken een stuk makkelijker en scheelt een 
hoop tijd.) 
 
5 Dit jaar is zijn ook de tijden anders dan normaal. Omdat we iedereen de 
mogelijkheid willen geven om de boeken in te leveren zullen we dit jaar met 
een tijden rooster moeten werken voor iedere klas. Het is belangrijk dat je om 
deze tijd op school bent met de juiste boeken.  
 
Wij danken jullie ontzettend veel voor dit begrip. 
 
Mocht je een herexamen hebben, dan kun je het gewenste boek voor dat 
betreffende vak kosteloos lenen en afhalen bij onze boekenfondsbeheerder. 
 
Met vriendelijke groet,  
M.Ringens\Boekenfonds coördinator  
 



 

 

 
 
Tijdschema inname boeken leerjaar 4 
 
 
 
BB4A                                09.00 t/m 10.30 
 
BB4B                               10.30 t/m 11.00 
 
 
 
BB4C         11.15 t/m 11.45 
 
BK4A                                 11.45 t/m 12.15 
 
BK4B                                12.15 t/m 12.45 
 
 
BK4C 13.00 t/m 13.30 
 
BTL4A 13.30 t/m 14.00 


