
 

Betreft: Boeken schooljaar 2020- 2021 

Augustus  2020 

Beste leerlingen, 

Op 15 (onderbouw) en 17 (bovenbouw) augustus worden de boeken uitgedeeld. Voor 
de onderbouw vindt het uitdelen plaats op alfabet, naar de eerste letter van je 
achternaam. 
Voor de bovenbouw wordt per profiel aangegeven wanneer de boeken gehaald moeten 
worden. In het onderstaande schema kun je daarna lezen wanneer jij je boeken moet 
ophalen. De boeken worden geleverd in een stevige tas. Hiervoor dien je Nafl. 2,50 te 
betalen. Indien je dit niet wilt, moet je zelf een stevige tas meenemen.  
 
De bruikleenovereenkomst van de overheid kun je downloaden van onze website 
www.kap-psc.com . Deze overeenkomst MOET ondertekend worden door jezelf en je 
ouders of voogd en in drievoud (alle kopieen tekenen) worden ingeleverd bij het 
ophalen van de boeken. 
Zonder je bruikleenovereenkomst kun je niet geholpen worden.  
 
Wees op tijd! Als je niet komt, is er GEEN ander moment waarop je je boeken kunt 
ophalen.  
 
Enkele aandachtspunten: 

1. Als je je boeken van vorig schooljaar niet hebt ingeleverd, krijg je GEEN boeken. 

2. Controleer de boeken die je in ontvangst neemt, uitgaande van je boekenlijst. 
3. Als je een boek dat vermeld staat op je lijst niet hebt ontvangen of een boek 

hebt ontvangen dat niet op de lijst staat, geeft dat dan meteen door.  
4. Ga na of het gescande boek in goede staat verkeert (niet gescheurd, niet gekrast 

etc.).  
5. Ga niet weg voordat je je boekenlijst en je boeken te hebt gecontroleerd, want jij 

bent degene die ervoor zal moeten betalen. 
6. Kaft de boeken en schrijf je naam in de boeken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kap-psc.com/


 
Ophalen onderbouw op zaterdag 15 augustus 2020 

 

 

Ophalen bovenbouw op maandag 17 augustus 2020 

 

Door omstandigheden buiten schuld van de school, zijn nog niet alle boeken 

ontvangen. Zodra de bestelling uit Nederland is gearriveerd zal dit per klas 

worden aangevuld.  

 Lokaal 57 Lokaal 56 Lokaal 55 

08.00 – 09.15 B1 achternaam a t/m e B2 achternaam a t/m h H3a en b 

09.15 – 10.30 B1 achternaam f t/m j B2 achternaam i t/m m H3a en b 

10.30 – 11.45 B1 achternaam h t/m m B2 achternaam n t/m s V3a 

11.45 – 13.00 B1 achternaam n t/m s B2 achternaam t t/m z  

13.00 – 14.15 B1 achternaam t t/m z   

 Lokaal 45 Lokaal 47 Lokaal 48 

08.00 – 09.15 H5 profiel CM H4 profiel CM achternaam a t/m i H4 profiel NT 

09.15 – 10.30 H5 profiel EM H4 profiel CM achternaam j t/m z V4 alle profielen 

10.30 – 11.45 H5 profiel NG H4 profiel EM achternaam a t/m k V5 alle profielen 

11.45 – 13.00 H5 profiel NT H4 profiel EM achternaam L t/m z V6 alle profielen 

13.00 – 14.15  H4 profiel NG  



 
 
PROCEDURE OPHALEN BOEKEN op Kolegio Alejandro Paula 
 
• De leerling/ouder meldt zich voor het gebouw van het boekenfonds (bij lokaal 

54), onder de geplaatste tent. 
 

• Het boekenfondsteam bekijkt of de desbetreffende leerling op zijn/haar 
leerlingenlijst voorkomt. 

 

• Indien dit het geval is, wordt de leerling/ouder doorverwezen naar een 
leslokaal en ontvangt hij/zij de tas met boeken. 

 

• De leerling gaat naar een controlelokaal, waar de leerling controleert of de 
boeken die zij/hij heeft ontvangen, kloppen met haar/zijn boekenlijst. 

 

• Indien in het boekenpakket bepaalde boeken ontbreken of teveel zijn, geeft de 
leerling dat meteen door. De persoon belast met de controle van de boeken, 
zal de leerling hierbij helpen. De leerling is verantwoordelijk voor de controle. 

 

• Als het boekenpakket en de boekenlijst met elkaar overeenkomen, tekent de 
leerling/ouder voor ontvangst (in drievoud). 

 

• Vervolgens levert de leerling/ouder de getekende bruikleen-overeenkomst in 
tweevoud in. Een kopie blijft bij de leerling 

 

• De leerling dient een kopie van zowel de bruikleenovereenkomst als de 
boekenlijst goed te bewaren en aan het einde van het schooljaar weer in te 
leveren met de boeken. 

 

• De leerling is verplicht thuis zijn/haar naam in de boeken te noteren en de 
boeken te kaften. 

 

• De bovenstaande regels worden strikt gevolgd. 
 

Bij eventuele vragen kunt contact opnemen met de leiding van het 
boekenfonds: 
E. Tjong a Hung, tel. 6935234 
W.G.W. Teuben, tel. 5605525 


