
Pakketuitreiking leermiddelen fonds 2021-2022 

 

 
Beste leerling, 
 
Je hebt zojuist je boekenpakket ontvangen. 

Even een korte uitleg over de lijst: 

• Links bovenaan staat je naam en klas. Onderaan staat het totaal aantal boeken dat je 

moet ontvangen. 

• Vervolgens zie je welke boeken er in je pakket zitten, met titel en ISBN. De andere 

codes die erop staan zijn alleen van belang voor het leermiddelen fonds. 

• LET OP! Op de sticker voor in de boeken staat of er in geschreven mag worden 

of niet. 

• Licenties zitten niet in je pakket. Dit is digitaal materiaal, waarvan je gebruik kunt 

maken op de computer. Uitleg hierover krijg je van de docent. 

• Boeken waar achter staat: ”Uitgereikt docent”, zitten ook niet in het pakket. Deze krijg 

je van je docent op school gedurende het schooljaar. 

 

Controleer als je thuis bent of je pakket klopt. Als je verkeerde boeken hebt gekregen, of 

je mist iets, kom dan langs bij het leermiddelen fonds (Lokaal 0.20), zodat we het op kunnen 

lossen. Dit geldt ook voor eventueel beschadigde boeken. 

 

Je kunt fouten in het pakket melden vanaf dinsdag 31 augustus (tussen 13.00 en 14.00 

uur) tot en met dinsdag 22 september tussen 9.00 en 14.00.  

 

LET OP: openingstijden maandag en dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur 

 

Na 22 september gaan we ervan uit dat je pakket klopt en worden eventuele fouten niet 

meer kosteloos opgelost. 

Als alles klopt, zet dan meteen je naam, klas en schooljaar in de boeken, op de 

daarvoor bestemde stickers. 

 

Nog een tip: Als je de boeken gaat kaften, zorg er dan voor dat je het kaftpapier niet 

vastplakt aan je boek, dit om eventuele beschadigingen te voorkomen. En boeken met een 

zachte kaft(bv Nederlands), niet kaften met een elastische kaft, de kaft gaat dan namelijk 

buigen. 

• Leermiddelen die nog niet binnen zijn, worden zo snel mogelijk na geleverd. Je krijgt 

hiervan bericht via je schoolmail. 

• Mocht je iets missen, of er klopt iets anders niet, dan kun je me tot en met 18 

september in mijn kantoor vinden, of bij de mediatheek er zal dan een briefje op de 

deur van het kantoor hangen! 

 

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar leermiddelen@veluwseonderwijsgroep.nl 

t.a.v. Mevrouw G. Dibrani 
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