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Informatie, regels en adviezen voor het gratis 
boekenpakket 

 
Beste leerling,  
 
Komende week ontvang je bij iedere eerste les van een vak de betreffende boeken daarvoor. De docent deelt 
deze aan jou uit en vraagt dan om jouw naam op een lijst te noteren als je de boeken hebt ontvangen. Het kan 
gebeuren dat door nalevering bij de uitgeverijen jouw boek nog moet komen. Wij houden dit ook voor jou in 
de gaten. Ben je afwezig geweest tijdens de eerste les, dan kan je het boek voor dat vak ophalen bij de 
receptie. Deze brief bevat belangrijke informatie, regels en adviezen voor het gebruik van het gratis 
boekenpakket het komende schooljaar. Het is verstandig als je ouder(s)/verzorger(s) deze brief ook lezen. 
 

THUIS 
1. Kaft alle boeken. 
2. Plak geen plakband op de binnenkant van boeken. 
3. Verstevig de hoeken en de rug van boeken eventueel extra met plakband over het kaftpapier heen   

(de kaften blijven dan veel langer goed zitten). 
4. De docent geeft aan of er wel of niet in de boeken geschreven mag worden.  
5. Noteer je naam op het kaft van het boek. Sommige boeken hebben daarvoor een sticker.  

 

GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 
We vinden het heel vervelend om aan het eind van het schooljaar boetes voor schade uit te moeten delen. We 
ontvangen veel liever de boeken in een goede staat terug. Daarom onderstaand onze adviezen om zo goed 
mogelijk met je boeken om te gaan om boetes te vermijden: 
 
1. Meld schade aan de boeken die je vandaag hebt ontvangen meteen in de eerste schoolweek door een mail 

te sturen naar leermiddelen@sgtongerlo.nl. Wij maken dan een afspraak met jou om de boeken te 
controleren. 

2. Gebruik een degelijke boekentas. 
3. Bij regen: gebruik een extra plastic tas of een vuilniszak. 
4. Zet je tas rustig neer en laat hem niet op de grond ploffen. 
5. Wees voorzichtig met drinken in je tas! Bekertjes kunnen lekken. 
6. Schrijf niet op de kaft want dat drukt erg door op de boeken. Gebruik hier (stevige) etiketten voor. 
7. Stop geen schriften in de boeken want daar zijn de ruggen niet op berekend. 

 
VOORKOM BOETES 
Schoolboeken zijn erg duur. De prijzen liggen aanzienlijk hoger dan de prijzen van pockets in de boekhandel of 
in de supermarkt. De prijzen variëren van € 20,00 tot € 75,00 per boek. 

 
BESCHADIGD BOEK 
Wacht niet tot een boek uit elkaar ligt. Meld beginnende schade door een mail te sturen naar 
leermiddelen@sgtongerlo.nl. Wij maken een afspraak met je om langs te komen met het boek. We hebben namelijk 
speciaal materiaal waarmee we je boek misschien nog kunnen repareren. Als je boek zwaar beschadigd is, kan het 
nodig zijn om kosten in rekening brengen. Hieronder staat een tabel waarin is aangegeven wat deze kosten zijn. 

 

 

mailto:leermiddelen@sgtongerlo.nl
mailto:leermiddelen@sgtongerlo.nl


Pagina 2 van 2 
 

BOEK VERLOREN/KWIJT 
Ben je een boek kwijt? Kijk eerst of het boek bij de receptie is afgegeven. Ligt het daar niet, meld het verlies van je 
boek via een mailtje naar leermiddelen@sgtongerlo.nl. Wij zullen dan een nieuw boek voor je moeten bestellen. In de 
tabel hieronder staan de afspraken voor vergoeding van een verloren of kwijtgeraakt boek. 

 

KOSTEN VOOR BESCHADIGDE/KWIJTGERAAKTE BOEKEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAGEN/OPMERKINGEN? 
Je kunt al je vragen of opmerkingen sturen naar leermiddelen@sgtongerlo.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Leermiddelen 
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