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INFORMATIE OVER HET INLEVEREN EN BESTELLEN 
VAN ALLE BOEKEN 

 
 
INLEVEREN TWEE SOORTEN BOEKEN  
Op school kennen we twee soorten schoolboeken waar leerlingen gebruik van maken. Boeken 
die van de school zelf zijn en boeken die via Iddink aangeschaft zijn. Het inleveren van de 
boeken van school en de boeken van Iddink vindt plaats op 2 verschillende dagen (uitgezonderd 
de eindexamenkandidaten). Gezien het aantal boeken dat ingeleverd moet worden, is dit niet 
op 1 dag te organiseren. 
 
Hieronder vind je de volgende informatie:  
- Informatie over het inleveren van boeken van Iddink én van school 

- Informatie over het bestellen van boeken bij Iddink voor volgend jaar 
 
 

INLEVEREN BOEKEN  
 
MAANDAG 10 JULI 2017: BOEKEN VAN SCHOOL 
- Inleveren boeken van school (behalve voor examenkandidaten) in het atrium van het  

C-gebouw volgens een tijdschema. Kijk voor de inlevertijden op INLEVERSCHEMA BOEKEN 
VAN SCHOOL op de website.  
Houd je aan de tijden van het schema om alles vlot te laten verlopen. 

- Check de LIJST IN TE LEVEREN BOEKEN, zodat je weet welke schoolboeken je moet 
inleveren.  
Na de vakantie worden er geen boeken meer ingenomen, maar krijg je een factuur 
thuisgestuurd. 

- Je boeken niet verpakken in tasjes etc.  
Verwijder het kaftpapier en haal alle losse blaadjes uit je boeken. 

-  De boeken worden ter plekke gecontroleerd en je krijgt een inleverbewijs. Bewaar dit 
bewijs goed! 

-  Lever alle boeken netjes in. Is een boek beschadigd? Probeer het zelf netjes te repareren, 
zodat je geen factuur krijgt voor beschadigde boeken. 
Als het pakket niet in orde of niet compleet is, wordt er na de zomervakantie een factuur 
naar je huisadres gestuurd. 

- Leg je boeken niet zomaar ergens neer, maar lever ze in bij het inleverpunt, anders heb je 
geen inleverbewijs en krijg je na de zomervakantie een factuur thuisgestuurd. 
 

DINSDAG 11 JULI 2017: BOEKEN VAN IDDINK 

- Voor alle leerlingen: inleveren boeken van Iddink in het atrium van het C-gebouw volgens 
een strak tijdschema. Kijk voor de inlevertijden van Iddink op INLEVERSCHEMA BOEKEN 
VAN IDDINK op de website. 
Houd je aan het tijdschema om alles vlot te laten verlopen. 

- Alle informatie krijg je van Iddink thuisgestuurd. Lees de instructies goed door. 
- LET OP: EXAMENKANDIDATEN leveren vandaag ook de boeken van school in.  

Dat kan tussen 08.30 en 10.30 uur bij het inleverpunt in de hal van het C-gebouw. 
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DE BOEKEN KUNNEN NIET OP EEN ANDERE DATUM/TIJDSTIP WORDEN INGELEVERD. 

 
Wie niet zelf kan komen, moet zelf iets regelen. 

 
Na de vakantie worden er geen boeken meer ingenomen, maar krijg je een factuur 

thuisgestuurd. 
 

 
 
 

BESTELLEN BOEKEN 2017-2018 
 

Voor het bestellen van boeken voor volgend schooljaar krijg je de inlogcode en alle informatie 
van Iddink thuisgestuurd. 
Alle nieuwe leerlingen krijgen deze informatie via school. 
 
 

 
Bestel je boeken uiterlijk16 juli, anders worden er 

kosten in rekening gebracht! 
 

 
 
LET OP! 
Behalve de leerlingen van havo 5 en vwo 6, moet iedereen voor Engels een keuze maken 
(Cambridge of Niet-Cambridge). 
Vergeet dus niet een vinkje te zetten, anders het je na de vakantie geen boeken voor Engels. 
 
 

 
Voorkom schade aan boeken:  

kaft de boeken met stevig kaftpapier ! 
 

 
 
 
Heb je nog vragen, dan kun je - het liefst per mail (tuijl.a@lcl.nl) - contact opnemen met 
mevrouw Van Tuijl. Zij is aanwezig op: dinsdag van 08.00-13.00 uur 

vrijdag van 08.00-15.00 uur 
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