
 

 
 
Aan de leerlingen van Pax havo/vwo 
 
 
 
Datum : 18 juni 2021 
Betreft : inleveren boeken  
Ref. : MVE/SG/U21-147      (2.4.08) 
 
 
 
Beste leerling, 
 
Het einde van het schooljaar nadert alweer en dat betekent dat ik je alvast informeer over het inleveren 
van de boeken. Op dinsdag 13 juli moet je je boeken inleveren op de locatie Pax havo/vwo. 
 
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. In bijlage 1 vind je het innamerooster. 
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. 
 
Je boeken online inleveren 
Lever zo snel mogelijk alvast je boeken online in. In bijlage 2 vind je de instructie voor het online 
inleveren. 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-roms 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. 
- 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 27 augustus kun je je pakket op school ophalen. Meer info hierover volgt in de brief over de 
start van het schooljaar.   
 
Ik wens je veel succes met het afronden van het schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
J. Beekmans, directielid  



 
 
Bijlage 1. Innamerooster 
 
               Tijdstip                               Klas 
9.00-9.10 H1A+H1B 
9.10-9.20 V1A+V1B 
9.20-9.30 uitloop 
9.30-9.40 H2A+H2B 
9.40-9.50 H2C 
9.50-10.00 V2A+V2B 
10.00-10.15 pauze (15 min) 
10.15-10.25 H3A+H3B 
10.25-10.35 H3C 
10.35-10.45 V3A+V3B 
10.45-10.55 V3C 
10.55-11.05 uitloop 
11.05-11.15 H4A+H4B 
11.15-11.25 H4C+H4D 
11.25-11.35 H4E 
11.35-12.05 pauze (30 min) 
12.05-12.15 H5A 
12.15-12.25 H5B 
12.25-12.35 H5C 
12.35-12.45 H5D 
12.45-12.55 H5E 
12.55-13.05 uitloop 
13.05-13.15 V4A+V4B 
13.15-13.25 4VC 
13.25-13.35 V5A+V5B 
13.35-13.45 V5C 
14.45-13.55 V6A 
13.55-14.05 V6B 
14.05-14.15 V6C 

 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 2. Instructie online inleveren 
 
Zoals elk jaar heb je ook dit schooljaar weer schoolboeken in bruikleen gehad. Aan het einde 
van het schooljaar worden de schoolboeken, die meerdere jaren mee gaan, ingeleverd op 
school. Daarvoor komt het Servicebureau Boeken Alliantie (SBA) op school. Net als vorig jaar, 
vragen wij jou om ook dit jaar eerst online de boeken aan te melden voordat je de 
schoolboeken fysiek op school komt inleveren.” 
 
Daarvoor ga je via de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de school, ItsLearning naar het 
portaal mijnleermiddelen.nl. In die omgeving ga je de schoolboeken ‘online inleveren’. Hoe dat 
in zijn werk gaat wijst zich eigenlijk vanzelf. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben, dan 
kan je je via e-mail wenden tot voila@alliantievo.nl.  
 
Samengevat: 
 

1. Ga via ItsLearning naar ‘mijnleermiddelen’; 
2. Maak met je smartphone één foto van al je boeken (leg ze op een stapel en maak een 

foto van de ruggen van de boeken) en upload die foto in je account; 
3. Lever ‘online’ je boeken in en laat je e-mailadres achter (als je examenkandidaat bent 

laat je een privé e-mailadres achter); 
4. Pak je boeken in: stapelen, verpakken in een plastic tas en klaar!; 
5. Lever je boeken in op school. 

 
Klik op de link voor de video-instructie: https://vimeo.com/432882354/e92b12d29e 

mailto:voila@alliantievo.nl
https://vimeo.com/432882354/e92b12d29e

