
 

 

Aan de leerlingen van Groevenbeek vmbo Ermelo. 

 

Ermelo,  augustus 2019 

 

Betreft: schoolboeken en aanschaf aanvullende materialen 

 

Beste leerling, 

 

Zojuist hebben jullie de tas met schoolboeken opgehaald. We willen een aantal zaken onder de 

aandacht brengen. 

 

 Controleer thuis goed of alle boeken die op de lijst staan ook in de tas zitten.  

 Als je een boek mist: meld dit in de eerste schoolweek bij dhr. Spek, conciërge. Neem 

dan je boekenlijst mee. Als je aan het eind van het schooljaar niet alle huur-

boeken in komt leveren, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Dus ook 

voor de kosten. 

 Als een boek erg beschadigd is, kun je ermee naar meneer Spek gaan. Hij ruilt dit boek 

dan om of zet er stempel in, zodat je er aan het einde van het jaar geen problemen mee 

krijgt. 

 Boeken die op naleveren staan (vinkje voor het boek) worden zo spoedig mogelijk 

verstrekt.  

 Alle schoolboeken die in de tas zitten zijn gratis. Op de boekenlijst gebruiken we de 

termen huur- en koopboeken. Dat heeft de volgende betekenis: huurboeken moeten 

weer ingeleverd worden aan het einde van het schooljaar, in koopboeken mag 

geschreven worden en hoeven dus aan het einde van het jaar niet ingeleverd te 

worden. Vraag in de eerste les na bij de docent of er in het werkboek geschreven mag 

worden. Dat verschilt per vak. 

 Aangezien de huurboeken meerdere jaren gebruikt worden, is het belangrijk dat hier 

goed mee omgegaan wordt. Deze boeken moeten dan ook gekaft worden. In de eerste 

schoolweken controleren we of dit ook gedaan is.  

 Als je een boek kwijtraakt, kan er tegen betaling een ander boek aangeschaft worden. 

Dit kan bij dhr. Spek.  

 Alle huurboeken moeten aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd worden.  Je 

ontvangt daarvoor tijdig inleverlijsten en een brief met alle gegevens. 

Voor schade aan een boek wordt een bedrag gerekend en bij verlies de helft van de 

nieuwwaarde. 

 Op de boekenlijst staan ook epacks, apps, leerlingenkits en licenties. Die worden via de 

elo (elektronische leeromgeving in Magister) verstrekt. Hiervan vind je dus niets in de 

boekentas. Informatie hierover krijgen jullie in de les. 

 

Niet alles wat jullie nodig hebben het komende jaar valt onder de regeling “gratis 

schoolboeken”, bijv. sportkleding.  Informatie hierover kun je vinden op de website 

(vmbo/leerlingen/schoolboeken). Kijk hier tijdig naar en schaf alleen aan wat voor jouw klas 

nodig is. Bij twijfel vraag het aan je docent. 

 

We wensen je een heel fijn schooljaar toe. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen via 

boekenfonds@groevenbeek.nl. 

  

Alle informatie is ook te vinden op de website: www.groevenbeek.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolleiding vmbo Ermelo. 
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