
 
 

   

Juni 2019 

Betreft: inleveren boeken onderbouw (H3 & V3) 

Beste leerling, 

 

Binnenkort zijn alle proefwerken en ook het schooljaar 2018- 2019 voorbij. Dus tijd om de 

boeken in te leveren. Op 13 juni leveren alle leerlingen van havo 3 en vwo 3 hun boeken in. Je 

moet alle boeken, stencils en werkboeken inleveren.  

Indien je een inhaal hebt, kom je na het inleveren van de boeken benodigde boeken ophalen. 

Indien je een boete krijgt, moet deze vóór de rapport-uitreiking worden betaald. Na de 

betaling van de boete, lever je het betalingsbewijs in bij meneer Adonis.  

In onderstaand schema staat de tijd waarop je op de dag van het inleveren van de boeken e.d. 

aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig bent.  

 

Schema voor 13 juni (lokaal 55 t/m 57): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 

 Je kunt je boeken niet op andere dagen of tijden inleveren, het moet op de aangegeven tijd.  

 Gum THUIS alles uit wat met potlood in de boeken is geschreven. 

 

We hopen op een vlotte afwikkeling van de formaliteiten. 

 

De Boekenfondscommissie  

  

klas tijd 

V3 8.30-9.30 

  

H3 A  10.30-11.30 

H3 B 11.30-12.30 

H3 C 12.30-13.30 

H3 D 13.30-14.30 



 
 

 

Juni 2019 
 
Betreft: inleveren boeken bovenbouw 
 
Beste leerling, 
 
Binnenkort zijn alle proefwerken en ook het schooljaar 2018- 2019 voorbij. Dus tijd om de 
boeken in te leveren. Op 13 juni leveren alle leerlingen van havo4, vwo 4 en vwo5 hun boeken 
in.  
 
Je levert alleen de boeken in die je in h5, v5 en v6 niet meer zult gebruiken (zie schema).  

H4 V4 V5 
 Engels tekstboek 
 Papiamentu 

Leesboeken 
 

 Engels tekstboek 
 Nieuw Nederlands  
 Papiamentu  
- Leesboeken 

 

 Asw 
 Papiamentu:   
- Leesboeken 
- Mosaiko 4 
 Tiramisu 

 
De leerlingen die naar een andere school gaan, moeten  alle boeken, stencils, calculators 
en werkboeken inleveren. 
 
Leerlingen die een inhaal hebben, mogen na het inleveren van hun boeken de benodigde 
boeken ophalen. 
 
Indien je een boete krijgt, moet deze vóór de rapport-uitreiking worden betaald. Na de 
betaling van de boete, lever je het betalingsbewijs in bij meneer Adonis.  
 
In onderstaand schema staat de tijd waarop je op de dag van het inleveren van de boeken e.d. 
aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig bent.  
 
Schema voor 13 juni (lokaal 47): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Let op! 
 Je kunt je boeken niet op andere dagen of tijden inleveren, het moet op de aangegeven tijd.  
 Gum THUIS alles uit wat met potlood in de boeken is geschreven. 

 
We hopen op een vlotte afwikkeling van de formaliteiten. 
 
De Boekenfondscommissie  

klas tijd klas tijd 

V4 8.30- 9.00 H4A 10.30 -11.15 

  H4B 11.15 -12.00 

V5A 9.00- 9.30 H4C 12.00 - 12.45  

V5B 9.30 -10.00 H4D 12.45 - 13.30 

V5C 10.00-10.30 H4E 13.30 - 14.15 

  H4F 14.15 -15.00 



 
 

   

Juni 2019 

Betreft: inleveren boeken onderbouw (B1 & B2) 

Beste leerling, 

 

Binnenkort zijn alle proefwerken en ook het schooljaar 2018- 2019 voorbij. Dus tijd om de 

boeken in te leveren. Op 17 juni leveren alle leerlingen leerjaar 1 en 2 hun boeken in. Je moet 

alle boeken, stencils en werkboeken inleveren.  

Indien je een inhaal hebt, kom je na het inleveren van de boeken benodigde boeken ophalen. 

Indien je een boete krijgt, moet deze vóór de rapport-uitreiking worden betaald. Na de 

betaling van de boete, lever je het betalingsbewijs in bij meneer Adonis.  

In onderstaand schema staat de tijd waarop je op de dag van het inleveren van de boeken e.d. 

aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig bent.  

 

Schema voor 17 juni (lokaal 55 t/m 57): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 

 Je kunt je boeken niet op andere dagen of tijden inleveren, het moet op de aangegeven tijd.  

 Gum THUIS alles uit wat met potlood in de boeken is geschreven. 

 

We hopen op een vlotte afwikkeling van de formaliteiten. 

 

De Boekenfondscommissie  

 

klas tijd   

B1A 8.30-9.30 B2A 13.30-14.30 

B1B 10.30-11.30 B2B 14.30-15.30 

B1C 11.30-12.30 B2C 15.30-16.30 

B1D 12.30-13.30 B2D 16.30-17.30 

    


