
 
Sint-Gummaruscollege  Boeken  
zorg om leren en leven  
 

Beste leerling, 

Om het inleveren van de schoolboeken op het einde van het schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, geven we je nog 
even wat praktische informatie. 

Inleveren 

Vooraf Je ontvangt een inleverformulier van Iddink via e-mail. Dit formulier druk je af en breng je mee naar school. 
Zonder inleverformulier kunnen de boeken niet worden ingeleverd. Enkel huurboeken, vermeld op het 
inleverformulier, dienen te worden ingeleverd. Na de examens bereid je thuis de inlevering van de 
huurboeken voor: 

 Verwijder kaftpapier en alle losbladige notities 
 Verwijder eventueel de in potlood geschreven aantekeningen 
 De boeken hoeven NIET in een tas verpakt te worden 
 De boeken moeten NIET op volgorde liggen 

Wanneer? Donderdag 27 juni in de sportzaal (ingang langs kleedkamers) op volgende uren (De uren vermeld op het 
formulier van Iddink kunnen hiervan afwijken en moet je niet volgen): 

 08:30 1ALabc     11:50 4HWabd 

 08:50 1AMabcd    12:00 4WEabc 

 09:15 1ASabcde    12:10 4STabc 

 09:35 2GLab 2LAab    12:30 Middagpauze 

 09:45 2MWabcde    13:00 5GLab 5LMab 5LWabdf 

 10:05 2STabcd     13:15 5EMabcd 5EW 5MW 

 10:15 2HA     13:25 5HWabcdf 

 10:25 3GLcd 3LAabcd    13:40 5WWabcdf 

 10:35 3ECabcdf    14:00 5HA 5BI 

 10:50 3HWabcd    14:10 6GLb 6LMb 6LWbdf 

 11:00 3WEabc     14:15 6EMabcd 6EW 6MW 

 11:15 3STac     14:25 6HWabcd 

  11:30 4GLabc 4LAabcd   14:35 6WWabcdf 

 11:40 4ECabcd    15:00 6HA 6BI 

 

Inleveren Jouw pakket wordt ter plekke door Iddink gecontroleerd en je ontvangt van hen een inleverbewijs. Bewaar 
dit bewijs goed. Als je een boek niet inlevert, vermeld dan zeker de reden: herexamen, vakantietaak of 
ingangsexamen. Controleer of dit ook duidelijk op je inleverbewijs staat. Na 15.00 uur is het niet meer 
mogelijk om nog boeken in te leveren en zul je ze zelf moeten verzenden. 

Leerlingen die zelf hun boeken niet kunnen inleveren op het afgesproken moment laten dit op voorhand 
weten aan hun klasleraar. 

 

Tom Jansen Tom Van der Auwermeulen 
directie boekenverantwoordelijke 


