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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen 

van het VeenLanden College – locatie Vinkeveen 

 

 

 

 

 

 

Vinkeveen, 23 juni 2016 

 

 

Betreft: het inleveren van gehuurde schoolboeken 2015-2016 in Vinkeveen 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van het VLC in Vinkeveen, 

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 5 juli 2016 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. 
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Inleverschema 

De boeken worden volgens onderstaand schema ingeleverd. Doe je boeken gewoon in je 

tas en neem geen dozen of plastic tassen mee. Dit geeft te veel rommel in de school. 

 

Klas Tijd 

  

12.00 – 13.00 uur   1 

 

  

13.30 – 14.30 uur 

 
  2 

 

  

14.30 – 15.15 uur   3 

 

 

  4 

 

 

15.15 – 16.00 uur 

 

Kun je je boeken op dinsdag 5 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. 

Kluissleutel 

Als je je boeken komt inleveren en je gaat volgend jaar naar een andere school, lever 

dan ook meteen je kluissleutel in. Lever je deze niet in dan wordt er € 15,00 in rekening 

gebracht voor het vervangen van het slot van jouw kluisje. 

Zorg er ook voor dat je kluisje leeg wordt achtergelaten! 

Wanneer je toch nog vragen hebt over het inleveren van je boeken, kun je deze mailen 

aan ondergetekende (stw@hetvlc.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

 

 

Regine van Straaten, 

administratief medewerkster  
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