
 

Datum: 26 mei 2020 

 

Betreft: inleveren boeken niet-examenklassen 

  

Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat jullie je boeken bijna moeten  

inleveren. Op maandag 29 juni tussen 9:00 en 16:30  uur zijn de niet-examenklassen aan de 

beurt. De inleverlocatie voor alle leerlingen is op Mauritskade 58.  

 

Van VanDijk krijg je per post inleverformulieren met instructies. Check goed of je alle boeken 

hebt en neem de formulieren mee wanneer je de boeken gaat inleveren. Je bent  zelf 

verantwoordelijk voor het volledig inleveren van het boekenpakket. Daarom  verwachten we dat 

je zelf je boeken komt brengen en niet meegeeft aan een klasgenoot en zeker niet aan een 

docent. Heb je na 29 juni nog herkansingen? Stuur dan een mail naar r.klinkenberg@msa.nl voor 

meer informatie over hoe je bij VanDijk kan aanvragen je boeken langer te mogen houden.  

Alle actuele coronamaatregelen zijn van toepassing bij het inleveren van de boeken. Op de 

volgende pagina staat de informatie van VanDijk over het aangepaste inleverproces.  

 

Het rooster voor het inleveren van de boeken is:  

Leerjaar 1 

09:00 - 1V1 

09:15 – 1V2 

09:30 – 1V3 

09:45 – 1VH1 

10:00 – 1VH2 

10:15 – 1VH3 

10:30 – 1VH4 

10:45 – K1A 

11:00 – K1B 

11:15 – K1C 

 

Leerjaar 2 

11:30 – 2V1 

11:45 – 2V2 

12:00 – 2V3 

12:15 – 2VH1 

12:30 – 2VH2 

12:45 – 2VH3 

12.55 – 2VH4 

13.05 – K2 

 

Leerjaar 3 

13:15 – 3V1  

13:30 – 3V2 

13:45 – 3V3 

14:00 – 3H1 

14:15 – 3H2 

14:30 – 3H3 

 

Leerjaar 4 

14:45 – 4V1 

15:00 – 4V2 

15:10 – 4H1  

15:20 – 4H2 

15:30 - 4H3 

15.45 – 4H4 

 

Leerjaar 5  

16.00 – 5V1 

16.15 - 5V2  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Renate Klinkenberg  

Leermiddelencoördinator MML 

  

mailto:r.klinkenberg@msa.nl


 

Aangepast proces inleveren huurboeken 
In de nieuwe situatie is het belangrijk dat we samen met u zorgen voor een omgeving waar 

we veilig -conform de richtlijnen en voorschriften- kunnen werken. De focus ligt daarbij 

op een soepele doorstroom van inleveren en het voorkomen van wachtrijen bij de 

inleverruimte. 

 

Voor de inleverdag 
Ouders en leerlingen ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud 

per post, inclusief een duidelijke instructie.  

 

De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet 

meer bruikbaar zijn. We vragen alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan. 

De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag. 

 

Op de inleverdag 
Ons team dat de inname van huurboeken bij u op school verzorgt, is dit jaar beperkt tot 

één ervaren groepsleider en enkele lokale hulpkrachten. De groepsleider kent alle ins en 

outs en is uw aanspreekpunt op de dag.  

 

De leerling komt op de afgesproken roostertijd de inleverruimte in, legt één 

inleverformulier in de bak en laat het tweede formulier afstempelen door VanDijk. 

Vervolgens legt de leerling zelf zijn/haar boeken in de rolcontainer. 

 

Het afstempelen van het formulier is belangrijk. Hiermee heeft de leerling een bewijs dat 

hij/zij de boeken heeft afgegeven aan VanDijk. 

 

Ter plekke doen we alleen een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en 

aanwezigheid van boeken. 

 

Na de inleverdag 
De dagen na de inlevering verwerken we alle formulieren. Ouders en leerlingen ontvangen 

uiterlijk na 3 werkdagen het inleverbewijs per e-mail.  

 

We verplaatsen de controles naar ons centrale magazijn. Grondige kwaliteitscontroles op 

de inleverdag zijn dit jaar niet mogelijk.  

 

Het afstempelen van het formulier is belangrijk. Hiermee heeft de leerling een bewijs dat 

hij/zij de boeken heeft afgegeven aan VanDijk.  


