
 

 

  

  

  

  

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers  

van het Maaswaal College, locatie Veenseweg 

    

uw schrijven  ons kenmerk datum 
  10 juni 2021 
    

onderwerp  e-mailadres doorkiesnummer 
Gang van zaken m.b.t. inname 

en uitgifte van leermiddelen 
info@maaswaalcollege.nl 024-6487272 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvang je belangrijke informatie over het inleveren van je boekenpakket van het hui-

dige schooljaar en over de uitgifte van het boekenpakket voor komend schooljaar. 

 

Inname van het huidige boekenpakket  

Welke leermiddelen worden op school terugverwacht? 

 

Je boeken inleveren online 
Voordat de schoolboeken fysiek op school kunnen worden ingeleverd moeten zij eerst online 

worden aangemeld. Dat kan via de Elektronische Leeromgeving Itslearning.  

Lever zo snel mogelijk alvast je boeken online in. In bijlage 1 vind je de instructie voor het on-

line inleveren. Op de inleverdag zijn wij op school om je pakket met boeken te scannen en in te 

nemen. Vervolgens ontvang je van ons een bevestigingsmail. 

Je boeken inleveren fysiek 

In de online omgeving van mijnleermiddelen.nl staat de inleverlijst. Het inleveren van de boe-

ken kan alleen op de inleverdag.  

Op de Veenseweg is voor alle klassen met uitzondering van klas 2 en 3 de inleverdag op 

maandag 12 juli. Klas 2 en 3 van de Veenseweg levert op dinsdag 13 juli de boeken in. In 

bijlage 2 zie je het inleverschema. Op de website onder “nieuwsbericht boeken” is dit schema 

ook te vinden. Houd je echt aan het tijdstip dat voor jouw klas geldt! Het is niet toegestaan om 

de boeken op een ander tijdstip of een andere dag in te leveren.  

 

Zorg verder bij het inleveren van de boeken voor het volgende:  

- Voeg bijlagen en andere toebehoren zoals cd-rom’s en cd’s bij. 

- Verwijder kaftpapier en losse (notitie)blaadjes. 

- Stop nooit boeken in boeken, zoals bijvoorbeeld je antwoordboek in je leerboek. 

- Maak één stapel van de boeken die je inlevert en leg de inleverlijst erop. 

- Doe de stapel in een stevige plastic tas en leg het A4 met de verpakkingsinstructie 

en barcode er bovenop. 

- Zorg ervoor dat je alle boeken die op de inleverlijst ook daadwerkelijk inlevert. Indien je 

een boek niet bij je hebt, dan word je verzocht om het boek thuis op te halen om het als-

nog diezelfde dag in te leveren. Indien je boeken niet inlevert wordt 40% van de nieuwprijs 

in rekening gebracht. 
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Ben je onverhoopt gezakt of ben je blijven zitten? 

In deze gevallen dien je ook gewoon je boekenpakket in te leveren! 

 

 

Uitgifte boekenpakket voor het nieuwe schooljaar 
 

Schoolboeken 

Het boekenpakket wordt automatisch samengesteld op basis van de opleiding die door jou ge-

volgd wordt. Je hoeft daarvoor zelf niks te doen. 

 

Op vrijdag 27 augustus dien je het boekenpakket zelf op school af te halen volgens een af-

haalschema. Dit schema staat alvast hieronder. Daarnaast staat dit schema ook op de website 

onder “nieuwsbericht boeken”. 

 

Het ophaalschema van de boekenpakketten van de Veenseweg, op vrijdag 27 augustus 2021: 

Leerjaar 1 Tussen 09.00 en 10.00 uur 

Leerjaar 2 Tussen 10.00 en 11.00 uur 

Leerjaar 3 Tussen 11.00 en 12.00 uur 

Leerjaar 4 Tussen 12.00 en 13.00 uur 

Leerjaar 5 Tussen 13.00 en 14.00 uur 

Leerjaar 6 Tussen 14.00 en 15.00 uur 

 

Overige leermiddelen  

Niet alle leermiddelen zijn gratis, terwijl deze door de school wel verplicht kunnen worden ge-

steld. Het gaat om zaken als: pennen, schriften, atlas, woordenboeken en rekenmachine.  

Op onze website staat onder “nieuwsbericht boeken” per opleiding een specificatie van de leer-

middelen die zelf aangeschaft dienen te worden. 

 

Let op: De leerlingen van 4 en 5 havo en van 4, 5 en 6 vwo hebben voor het vak wiskunde een 

grafische rekenmachine nodig.  

De grafische rekenmachine moet de functie “examenstand” hebben (deze stand is verplicht tij-

dens het centraal examen en het schoolexamen).  

De vierde klassers zijn in schooljaar 2020 - 2021 met de Casio FX-CG50 gestart en daar zijn de 

wiskundelessen ook op ingericht. Bij deze dan ook een dringend advies om deze versie aan te 

schaffen. Via informatie in bijlage 3 kan je de rekenmachine bestellen bij Scheepstra rekenma-

chines voor 95 euro (ipv 105 euro). Je bent uiteraard niet verplicht om het via deze partij aan 

te schaffen. 
 

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de contactpersoon op jouw locatie: 

 

Veenseweg:    Dhr. J. Timmers  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. H. Keijman,  

Rector Maaswaal College 
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Bijlage 1. Instructie online inleveren 
 

 

Stappenplan voor de leerlingen van ’t MWC: 

 
1. Maak met de camera van jouw laptop een foto van alle boeken (Klik hiervoor op de 

startknop en type camera in gevolgd door ENTER); 

2. Log in op onze ELO Itslearning (https://maaswaalcollege.itslearning.com) ; 
3. Klik in de bovenste menu-balk binnen Itslearning op “SBA-inleveren”; 

 

 

4. Er wordt nu een nieuw venster geopend “mijnleermiddelen”. Klik hier op “Online Inleve-
ren”; 

 

 

 
5. Je moet nu de foto die je zojuist van je boeken hebt gemaakt gaan uploaden. Dit kan 

door vanuit de Verkenner het bestand te slepen naar onderstaand vak of door op on-
derstaand vak te klikken (je krijgt dan de verkenner, zoek de foto op en voeg deze bij):  

 

 
 

6. Klik rechtsonder om naar de volgende stap te gaan. Bij de derde stap laat je e-mail-

adres achter; 
7. Pak je boeken in: stapelen, verpakken en klaar!; 

8. Lever je boeken in op school. 

 

Klik op de link voor de video-instructie:  https://vimeo.com/432882354/e92b12d29e 

  

https://maaswaalcollege.itslearning.com/
https://vimeo.com/432882354/e92b12d29e
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Bijlage 2. Inleverschema per klas 
 

INNAMEROOSTER BOEKEN 2021    

Maaswaal College Veenseweg 
 

Maandag 12 juli 
2021 lj 1+4+5+6  Dinsdag 13 juli 2021 lj 2+3  

     

8.30-9.00 
Inrichten door 

SBA  8:30-9:00 
Opstarten 
door SBA 

9.00-9.10 1H  9.00-9.10 2H1+2H2 

9.10-9.20 1VH1+1VH2  9.10-9.20 2H3+2H4 

9.20-9.30 uitloop  9.20-9.30 uitloop 

9.30-9.40 1V1  9.30-9.40 2A1+2A2 

9.40-9.50 1V2  9.40-9.50 2G1 

9.50-10.00 uitloop  9.50-10.05 
pauze (15 

min) 

10.00-10.10 4HA+4HB  10.05-10.15 3H1+3H2 

10.10-10.20 4HC  10.15-10.25 3H3+3H4 

10.20-10.30 uitloop  10.25-10.35 uitloop 

10.30-10.45 
pauze (15 

min)  10.35-10.45 3A1+3A2 

10.45-10.55 4HD+4HE  10.45-10.55 3A3+3G1 

10.55-11.05 uitloop  10.55-11.05 uitloop 

11.05-11.15 5HA+5HB    
Scannen en 

sorteren 

11.15-11.25 5HC+5HD    

11.25-11.35 5HE+5HF    
11.35-11.45 uitloop    

11.45-11.55 4VA+4VB    

11.55-12.05 4VC    

12.05-12.35 
pauze (30 

min)    

12.35-12.45 5VA    

12.45-12.55 5VB    
12.55-13.05 5VC    

13.05-13.15 5VD    
13.15-13.25 uitloop    

13.25-13.35 6VA+6VB    
13.35-13.45 6VC+6VD    

13.45-13.55 uitloop    

 

Systemen la-
ten staan        
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Bijlage 3. Bestellen grafische rekenmachine  

  

  

Drachten, april 2021   

  

  

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in klas 

4 zitten.   

  

Betreft: Bestelling grafische rekenmachine   

  

  

Geachte ouder/verzorger,   

  

In de vierde klas van Havo, Atheneum en Gymnasium volgen bijna alle leerlingen het vak wis-

kunde.   

Voor dit vak is vanuit de eindexameneisen, het werken met een grafische rekenmachine 

verplicht.  Op het Maaswaal College wordt voortaan in de wiskundelessen gewerkt 

met de nieuwste  Casio fx-CG50. Deze rekenmachine is niet opgenomen in het gratis 

boekenfondspakket.   

  

De school heeft een overeenkomst gesloten met Scheepstra Rekenmachines.   

Omdat het op het Maaswaal College om een groot aantal leerlingen gaat, heeft u daarmee de 

mogelijkheid om deze rekenmachine éénmalig in 2021 bij ons aan te schaffen voor de extra 

scherpe prijs van € 95,00 i.p.v. € 105,00 (beide bedragen zijn incl. BTW.  
  

Het Maaswaal College maakt gebruik van het Casio-introductieaanbod en 
daarom kunt u de nieuwste Casio fx-CG50 via ons éénmalig in 2021 extra voor-
delig aanschaffen mits u dit tijdig* doet en uitsluitend voor levering op school.  
  

Op verzoek van de school geschiedt de betaling per leerling. De betaling geschiedt uitsluitend* 

via een iDEAL-betaling op onze website: www.rekenmachines.com.  

Leerlingen kunnen hiervoor de QR-code scannen of inloggen op www.rekenmachines.com met 

hun roepnaam (leerling), achternaam (leerling), klas, emailadres en de volgende inlogcode:   

  

Inlogcode: mawa6603             
  

Vervolgens verschijnt er een keuzemenu (indien van toepassing) waar men de gewenste reken-

machine kan selecteren, vervolgens kunnen de leerlingen/ouders/verzorgers via het iDEAL-

menu de betaling verrichten. De rekenmachine wordt op 6 september op school afgeleverd, de 

school zorgt voor de distributie naar de leerlingen, dit kan dus ook enkele dagen later zijn.  

  

  

Uiterste besteldatum: 22 augustus 2021  

  

  

http://www.rekenmachines.com/
http://www.rekenmachines.com/


onze ref.:        
10 juni 2021 

blz. 6/6 

Mocht uw rekenmachine een defect vertonen, dan verwijzen wij u naar de garantievoorwaarden, 
deze kunt u vinden op onze website www.rekenmachines.com, rechtsboven in de balk onder 

Garantie.  
  

Scheepstra Rekenmachines  
Postbus 716 - 9200 AS Drachten - Tel. 0512 53 83 53 - K.v.K. nr. 01091523  

info@rekenmachines.com - www.rekenmachines.com - IBAN: NL36ABNA0450453944 – BIC: ABNANL2A  

  

  
  

  
* Indien u niet met iDEAL kunt betalen, kunt u het bedrag o.v.v. naam leerling en school ook vooruit per bank betalen op IBAN:  

NL36ABNA0450453944. Voor de verwerking is het noodzakelijk als leerling wel in te loggen zonder de iDEAL-transactie te volt-

ooien.  
 
 
 

http://www.rekenmachines.com/
http://www.rekenmachines.com/

