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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Inleveren van gehuurde schoolboeken 

2016-2017 in Mijdrecht 
 

Het afgelopen schooljaar heb je schoolboeken gehuurd via Van Dijk Educatie. Een paar dagen 

voor de inleverdatum van de boeken stuurt VDE aan alle leerlingen per mail een 

inleverformulier voor gehuurde studieboeken. Op dat formulier staat precies vermeld welke 

boeken moeten worden ingeleverd. Zoek zorgvuldig de juiste boeken bij elkaar en vul het 

formulier in. Op dinsdag 4 juli 2017 kunnen alle leerlingen hun gehuurde boeken inleveren 

volgens onderstaand schema. Werkboeken hoeven niet te worden ingeleverd. 

Inleveren zonder inleverformulier is niet mogelijk!  

Leerlingen die geen formulier hebben ontvangen kunnen dit downloaden en printen via de 

website www.vandijk.nl. Je hebt daarvoor een klantnummer (op de afleverfactuur) en je eigen 

postcode nodig. Zorg dat je dit formulier bij je hebt! 

Voorbereiden inleveren 

Zorg ervoor dat je de huurboeken zo netjes mogelijk inlevert. Beschadigde en ontbrekende 

boeken moeten worden vergoed! Je ontvangt daarvoor een rekening thuis. Aan de inlevertafel 

worden de boeken gecontroleerd op kwaliteit. Er wordt van je verwacht dat je: 

 tijdig je boeken uit je kluisje haalt en meeneemt naar huis; 

 kaftpapier thuis verwijdert; 

 kopieën en losse vellen die niet bij het boek horen, verwijdert; 

 kleine beschadigingen herstelt, met plakband bijvoorbeeld; 

 aantekeningen weg gumt; 

 de boeken sorteert op dezelfde volgorde als op het inleverformulier staat vermeld. Dit 

versnelt de afhandeling bij de inlevering. 

Plaats: Hal 

Kun je je boeken op dinsdag 4 juli a.s. niet op school inleveren, retourneer je boeken dan per post. De 

adresgegevens van de firma Van Dijk en informatie over het retourneren kun je vinden op de website 

www.vandijk.nl. Vergeet niet het inleverformulier bij te sluiten in het pakket. 
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Inleverschema 

 

Tijd Klas 

09.00-09.30 uur A1 en B1 klassen 

09.30-10.00 uur C1 klassen 

10.00-10.30 uur M2 klassen 

10.30-11.00 uur H2 klassen 

11.00-11.30 uur A2 klassen 

11.30-12.00 uur M3 klassen 

12.00-12.30 uur pauze 

  
  

Tijd Klas 

12.30-13.00 uur H3 klassen 

13.00-13.30 uur A3 klassen 

13.30-14.00 uur M4 klassen 

14.00-14.30 uur H4 klassen 

14.30-15.00 uur A4 en A5 klassen 

15.00-15.30 uur H5 klassen 

15.30-16.00 uur A6 klassen 
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