
 
 
 
 
 
 
Aan: eindexamenkandidaten atheneum en havo 
 
Betreft: informatie over het inleveren van de schoolboeken  
 
Ermelo,  mei 2019 
 
Beste examenkandidaten, 
 
Hierbij brengen we je op de hoogte van de gang van zaken rond het 
inleveren van de schoolboeken. 
 
Hoe gaat het dit jaar? 
 
 Op woensdag 12 juni wordt de uitslag van de examens bekend gemaakt. 
 Op vrijdag 14-06 moet je de boeken inleveren op school volgens onderstaand schema. (als je 

een herexamen moet doen, lever jij je boeken in op 15 juli)  
 Je ontvangt daarvoor een inleverlijst in tweevoud thuis, deze neem je allebei mee als je de 

boeken in komt leveren! 
 Op de inleverlijst staat vermeld dat je de helft van de nieuwwaarde moet betalen als er een boek 

mist of erg beschadigd is. 
 Bij het inleveren worden je boeken eerst gecontroleerd en de mogelijke schade wordt berekend. 

Je betaalt direct en daarna kun je de boeken afgeven en krijg je een door ons getekende 
inleverlijst mee naar huis als bewijs van inname. 

 Als je de schade niet direct betaalt kun je geen boeken inleveren en moet je eerst weer naar 
huis om geld te halen. 

 
 
Belangrijk:  

 Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig inleveren van je boeken. 

 Je kunt je boeken niet voor de geplande datum vast weg laten zetten bij een docent of 

conciërge.Als je echt niet kunt komen op het inlevermoment dan zorg je dat iemand anders 
jouw boeken inlevert en eventuele schade betaalt. 

 Zorg dat je de boeken op volgorde van de inleverlijst inlevert, op deze wijze kan je thuis al 
goed controleren of alle boeken aanwezig zijn, kan je de schade al ongeveer uitrekenen en 
verloopt het inleveren een stuk sneller. 

 Dit is tevens het moment om je kluissleutel in te leveren bij  Wilco Timmer. 
 

  LEVER ALLE BRUIKBARE BOEKEN IN, OOK AL STAAN ZE NIET OP DE LIJST! 
 
 

Heel veel succes met de laatste examens en we hopen dat jullie op 12 juni allemaal de vlag uit 
kunnen hangen. 
 
De informatie over het boekenfonds kun je ook lezen op de website van Groevenbeek. Voor vragen 
kun je contact opnemen met 
Mevrouw  A. Pennings 
Dhr. M Rustenhoven 
Email : jempennings@groevenbeek.nl of mrustenhoven@groevenbeek.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het boekenteam 

 

DATUM TIJD KLASSEN LOKAAL 

    

Vrijdag 14 juni   8.30 - 10.00 uur A 6 232 

 10.00 - 11.30 uur H 5 231 

    

Maandag 15 juli 14.45 – 15.30 uur herexamenkandidaten 232  en  231 

Informatie over het inleveren van schoolboeken, afdeling Atheneum/Havo 
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