
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen van de Vitusmavo 

 

       

Betreft: inleveren boeken  

 

Naarden,  11 juni 2021   

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Als aanvulling op de informatie over het einde van het schooljaar stellen wij u op de hoogte van 

de gang van zaken wat betreft het inleveren van de boeken. 

  

Op bijgevoegd schema kunt u de datum en het tijdstip vinden waarop de boeken ingeleverd 

moeten worden. De boeken kunnen ingeleverd worden in de gymzaal. In verband met de 

geldende coronamaatregelen zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Wij verzoeken u 

ervoor te zorgen dat de leerlingen op de voor hen aangegeven tijd aanwezig zijn. Uiteraard 

worden zij verzocht 1,5 afstand tot de medewerkers te houden.  

 

Wij vragen u om uw kind de bijgesloten lijst mee te laten nemen. Op het moment van inlevering 

dienen alle boeken ingeleverd te worden. Ik verzoek u erop toe te zien, dat uw kind de boeken 

aanlevert in de volgorde zoals deze op de lijst staat. De boekenpakketten kunnen anders niet 

door ons worden ingenomen. Wilt u ervoor zorgen, dat er geen kaftpapier meer om de boeken 

zit. Dit draagt er toe bij, dat we de boeken zonder veel oponthoud kunnen innemen, wat ook 

voor u en uw kind prettig is.  

 

Indien er boeken ontbreken, dient u dat zelf op de lijst aan te geven. In dat geval moet u er 

rekening mee houden dat er nog een factuur volgt, waarop voor de ontbrekende boeken de 

nieuwwaarde in rekening wordt gebracht. Dit laatste geldt ook voor (zwaar) beschadigde 

exemplaren. Ook voor schade aan boeken worden kosten in rekening gebracht. Wij 

communiceren dat altijd met de betreffende leerling. 

 

Wellicht ten overvloede: U zult begrijpen dat het van belang is dat leerlingen zich houden aan 

de inleverdatum. Indien de boeken niet op tijd ingeleverd worden, zijn wij genoodzaakt € 10.00 

in rekening te brengen voor het extra werk. Als uw zoon of dochter niet in de gelegenheid is, om 

de boeken volgens het onderstaande rooster  in te leveren, neemt u dan a.u.b, per email contact 

op met mevrouw Stork, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden. Het 

boekenpakket mag natuurlijk altijd door iemand anders ingeleverd worden. Het pakket dient 

dan wel compleet te zijn, om problemen te voorkomen. 

 

Geeft u a.u.b geen boekenpakketten af bij de conciërge, bij de administratie of bij de 

klassenleraar. Alleen boekenpakketten aangenomen door een medewerker van het 

leermiddelenfonds kunnen worden verwerkt. 

 

Indien u vragen heeft over de boeken, dan kunt u per email contact met mij opnemen 

(a.stork@vitusmavo.nl).  

 

Op de bijgesloten lijst staat een overzicht van de boeken die uw kind wordt geacht in te leveren 

op de onderstaande tijdstippen. 

 

 



 

 

 

Schema inname boeken leermiddelenfonds 

 

Leerjaar Boeken inleveren Rapport ophalen en klassenles 

Leerjaar 1 12.30 – 13.00 uur in de gymzaal 13.00 – 14.00 uur 

Lokalen via Magister 

Leerjaar 2 11.15 – 12.15 uur in de gymzaal 12.15 – 13.15 uur  

Lokalen via Magister 

Leerjaar 3 10.00 – 11.00 uur in de gymzaal 09.30 – 10.00 uur  

Lokalen via Magister 

Leerjaar 4 13.45 – 14.45 uur in de gyzmaal 

Herkansers die hun boeken nog 

nodig hebben: na 15.30 uur 

n.v.t. 

 

 

 

Graag wijs ik u erop, dat een aantal werkboeken die dit schooljaar gebruikt worden, in 

schooljaar 2021-2022 weer gebruikt zullen worden. 

BEWAAR DEZE WERKBOEKEN DUS GOED! Werkboeken worden altijd eenmalig verstrekt, dus 

bewaar deze, anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor nieuwe 

exemplaren. 

 

Klas 3:  

• Aardrijkskunde: werkboek bevolking en ruimte 

• Biologie: alle boeken en werkboeken 

• Duits: alle boeken en werkboeken 

Maatschappijleer: werkboek thema en Kies 3 leerwerkboek 

• Scheikunde (Nask2): alle boeken en werkboeken 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de commissie leermiddelenfonds, 

 

 

mw. A.M.F. Stork-Tak 

 

Emailadres: a.stork@vitusmavo.nl 

 


