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Rooster uitgifte boeken, locatie Veenseweg  

Datum: Vrijdag 17 augustus 2018 

Locatie: sporthal Veenweg  

 

Tijd Leerjaar   

08.30 – 10.00 uur                  Klas 1 

10.00 – 11.30 uur                 Klas 2  

11.30 – 13.00 uur                 Klas 3 

13.00 – 14.30 uur                 Klas 4  

14.30 – 16.00 uur          Klas 5 en 6  

 

Toelichting 

Je haalt je boeken zelf af op vrijdag 17 augustus 2018. Locatie: sporthal Veenweg. Let op: de boeken 

worden dus niet thuisgestuurd!  

 

De uitgifte van de boeken gaat volgens een gepland rooster. Het is noodzakelijk dat je je aan dit 

rooster houdt. Wanneer je zelf je boeken op het aangegeven tijdstip niet kunt ophalen, zorg dan voor 

een vervanger, zoals vader, moeder, opa, oma of een klasgenoot. Let op: je bent er zelf voor 

verantwoordelijk dat je vervanger bekend is met het uitgifterooster.  

 

Alle boeken zijn verpakt in een doos op naam van de leerling. Controleer direct (bij thuiskomst) of de 

inhoud van de doos overeenkomt met de bijgeleverde uitgiftelijst.  

 

Boeken die na worden geleverd, staan onderaan de uitgiftelijst apart vermeld. Deze boeken ontvang 

je later nog op school. Op de uitgiftelijst tref je soms digitale leermiddelen aan (benaming begint met ‘i-

‘ en de code begint met 6…). Deze leermiddelen tref je niet aan in de doos maar de toegangscodes 

worden je tijdens de lessen door de docent verstrekt. Wanneer er boeken op je uitgiftelijst staan, die 

niet in de doos, zijn meegeleverd (anders dan digitale leermiddelen) dan dien je dit binnen twee 

weken digitaal te melden bij SBA. Klik daarvoor hier. Je vindt deze informatie ook op papier in de 

toelichting van SBA in de doos. Ook als boeken onbruikbaar of beschadigd zijn meld je dit meteen bij het 

SBA (ook bij twijfel, zie spreekuur SBA).  

 

Er is nog een spreekuur van het SBA op woensdag 12 september 2018 tussen 11.50 en 13.20 uur om 

vragen van leerlingen over hun leermiddelen te beantwoorden. Te denken valt aan het beoordelen 

van beschadigde boeken, het omruilen van verkeerd ontvangen boeken of het melden van andere 

problemen. Dit spreekuur is een aanvulling op de reguliere afhandeling van meldingen en klachten 

via het ‘terugmeldingsformulier’ op de website (dus altijd melden!).  

 

Aanvullende leermiddelen 

Naast de boeken zijn er aanvullende, verplichte leermiddelen, die wel voor rekening van de ouders/ 

verzorgers zijn, bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d.  

 

Kosten en regelingen 

De leerling heeft de boeken in bruikleen.  

 

 

https://www.alliantievo.nl/over-ons/schoolboeken

