Aan de leerlingen van Pax havo/vwo

Datum : juni 2020
Betreft : inleveren boeken
Ref.
: BEJ/SvK/U20-111

Beste leerling,
Het einde van het schooljaar nadert alweer en dat betekent dat ik je alvast informeer over het inleveren
van de boeken. Op donderdag 2 juli moet je je boeken inleveren op de locatie Pax havo/vwo
(Klepperheide).
Het is heel belangrijk dat je je boeken inlevert volgens onderstaande instructie en dat je je boeken
inlevert op het tijdstip dat we voor jouw klas hebben genoteerd. Omdat we de boeken innemen voor
ongeveer 2000 leerlingen, is het niet mogelijk dat we afwijken van het inleverschema. Dat betekent dat
je je boeken echt alleen kunt inleveren op het genoemde tijdstip.
Mocht het echt niet lukken om het pakket (met inleverlijst) zelf in te leveren, laat dan je boeken door een
ander inleveren op het aangegeven tijdstip.
Nieuw dit jaar! Je boeken online inleveren
Lever zo snel mogelijk alvast je boeken online in. Je ontvangt hierover een aparte losse e-mail met
daarin de instructies. Op de inleverdag zijn wij op school om je pakket met boeken te scannen en in te
nemen. Vervolgens ontvang je van ons een bevestigingsmail.
Zorg verder bij het inleveren van de boeken voor het volgende:
-

Voeg bijlagen en andere toebehoren zoals cd-rom’s en cd’s bij.
Verwijder kaftpapier en losse (notitie)blaadjes.
Stop nooit boeken in boeken, zoals bijvoorbeeld je antwoordboek in je leerboek.
Maak één stapel van de boeken die je inlevert en leg de inleverlijst erop.
Doe de stapel in een stevige plastic tas en leg het A4 met de verpakkingsinstructie en barcode er
bovenop.
Maak het pakket dicht met 2 postelastieken, niet met tape! De elastieken vind je in de envelop.
Zorg ervoor dat je alle boeken die op de inleverlijst ook daadwerkelijk inlevert. Indien je een boek
niet bij je hebt, dan word je verzocht om het boek thuis op te halen om het alsnog diezelfde dag in
te leveren. Indien je boeken niet inlevert wordt 40% van de nieuwprijs in rekening gebracht.

Het boekenpakket van volgend schooljaar verstrekken we kosteloos en het wordt samengesteld op basis
van de vakken die je volgt op school; je hoeft hiervoor zelf geen bestelling te plaatsen.
Op vrijdag 21 augustus kun je je pakket op school ophalen. Meer info hierover volgt in de brief over de
start van het schooljaar.
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Ik wens je veel succes met het afronden van het schooljaar!
Met vriendelijke groet,

J. Beekmans
Sectordirecteur

