
 
 
 
Ophalen schoolboeken 2021-2022 
 
In de doos zit een formulier met daarop het pakket wat je hebt ontvangen. De doos dient thuis 
uitgepakt en gecontroleerd te worden.  
N.b. alle boeken zijn en blijven eigendom van school.  
 
Korte uitleg: 
• Boven in het vak staan je algemene gegevens. En ook de bevestigingsstatus. A.d.h.v. de status 

kan je al zien of je pakket compleet is uitgeleverd (Geheel uitgeleverd). Is dit niet het geval dan 
staan de nog te ontvangen leermiddelen onder aan de bladzijde onder het kopje ‘’Nog uit te 
leveren leermiddelen’’. Licenties worden meegeteld, maar zitten NIET in je pakket/doos. Een a+b 
setje (bijv. werkboek biologie) telt als 1 leermiddel. 

• Vervolgens zie je welke boeken er in je pakket zitten, met titel en ISBN. Het nummer wat ervoor 
staat is alleen voor het leermiddelen fonds van belang. 

• Bij status staat:         Verhuurd :          Hier mag je niet  in schrijven.  
Verkocht:             Hier mag in gewerkt worden. 
Reeds in bezit:    Leermiddel wat meegenomen moet worden uit het 
vorige schooljaar. 

Op de sticker voor in de boeken staat ook of er in geschreven mag worden of niet. 
 

Controleer als je thuis bent of het pakket klopt. Als je verkeerde boeken hebt gekregen of je mist 
boeken, dan kan je langskomen bij het leermiddelen fonds, zodat we het op kunnen lossen. Dit geldt 
ook voor eventueel beschadigde boeken. Mocht er al een sticker in het boek zitten waarop staat dat 
het boek in slechte staat is, dan hoef je hier niet voor terug te komen. 
Houd er rekening mee dat dit kan tot uiterlijk donderdag 24 september 2021. 
Je kunt van woensdag 1-9 tot en met donderdag 24-9 (alleen op de woensdagen en donderdagen) 
terecht bij ons uitgiftepunt onder de aula van de KSG, hier zal iemand aanwezig zijn van 09.00 tot 
14.00 uur.  
Na 24 september gaan we ervan uit dat je pakket klopt en worden eventuele fouten niet meer 
kosteloos opgelost!!    
 
Als alles klopt, zet dan meteen in alle boeken je naam, klas en schooljaar. 
• Als bij een boek een CD of een rode transparant hoort dan zit deze er in bij uitgifte, zorg dat dit 

er bij inlevering aan het eind van het schooljaar weer bij zit. Op het boek zit een sticker waarop 
dit vermeld staat. Mis je dit, kom dan bij ons om het te melden. 

• Leermiddelen die nog niet binnen zijn (onderaan de brief), worden zo snel mogelijk na geleverd. 
Je krijgt hier bericht van via je schoolmail. 

• T/m 24 september zijn we van woensdag en donderdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 
uur daarna weer op de gebruikelijke tijden. 

 
Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar leermiddelen@veluwseonderwijsgroep.nl.  
Tevens zijn we tijdens openingsuren telefonisch te bereiken: 
 
Locatie KSG en Gymnasium - telefoonnummer: 055-– 526 03 83 (Woensdag en donderdag van 9.00 – 
14.00 uur) 
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Afhaalschema boekenpakketten 
GYMNASIUM 2021-2022 
            

VRIJDAG  27 augustus  2021 
leerjaar 2 leerjaar 1 

tijd klas Locatie tijd klas Locatie 
9.00 2a Aula 9.00 1a Aula 
9.15 2b Aula 9.15 1b Aula 
9.30 2c Aula 9.30 1c Aula 
9.45 2d Aula 9.45 1d Aula 

          
leerjaar 4 leerjaar 3 

tijd klas Locatie tijd klas Locatie 
10.00 4a Aula 10.00 3a Aula 
10.15 4b Aula 10.15 3b Aula 
10.30 4c Aula 10.30 3c Aula 
10.45 4d Aula 10.45 3d Aula 

          
leerjaar 6 leerjaar 5 

tijd klas Locatie tijd klas Locatie 
11.00 6a Aula 11.00 5a Aula 
11.15 6b Aula 11.15 5b Aula 
11.30 6c Aula 11.30 5c Aula 

            
 
 
 
Fietsen NIET op de oprit plaatsen. 
De uitgifte vindt dit jaar plaats in de Aula van de KSG (onder de loopbrug door en dan de ijzeren trap 
omhoog). 
Alle pakketten worden uitgeleverd in een doos. 
De doos dient THUIS uitgepakt en gecontroleerd te worden (zie de brief in de doos). 
Als je de doos niet mee wilt nemen, dan graag achterlaten op de kar bij de conciërge. 
Graag op tijd komen. 
Vragen omtrent het ophalen  kunnen per mail gericht worden aan: 
leermiddelen@veluwseonderwijsgroep.nl.  
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