
 

 

  

  

  

  

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers  

van het Maaswaal College, locatie Oosterweg 

    

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 Oosterweg is de inleverdag op woensdag 14 juli. In bijlage 2 zie je het inleverschema. 

Op de de website onder “nieuwsbericht boeken” komt dit schema ook te staan. 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:  

- 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. Op de site staat onder “nieuwsbericht boeken” hoe dat gaat. 

 

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. Voor 

beroepsgerichte zaken kan het gaan om  veiligheidsschoenen, werkkleding enz.  

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

middelen die zelf aangeschaft dienen te worden. 

 

 

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

Oosterweg:   Dhr. J. van den Boogaard  

 

 

 

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 
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Bijlage 2. Inleverschema per klas 
 

INNAMEROOSTER BOEKEN 2021    

Maaswaal College Oosterweg    

Woensdag 14 juli 2021    

8.00-8.30 inrichten door SBA    

8.30-8.40 1B1+1B2+1B3 41  
8.40-8.50 1KB1+1KB2 40  
8.50-9.00 1KB3 19  
9.00-9.10 1MK1+1MK2 32  
9.10-9.20 1MK3+1MK4 50  
9.20-9.30 1M1+1M2 45  
9.30-9.40 2B1+2B2 21  
9.40-9.50 2KB1+2KB2 39  

9.50-10.00 2MK1+2MK2 34  
10.00-10.10 2MK3+2MK4 43  
10.10-10.20 2M1+2M2+3LWT 52  
10.20-10.35 pauze (15 min) 0  
10.35-10.45 3B1+3B2 30  
10.45-10.55 3K1+3K2 42  
10.55-11.05 3K3+3K4+3K5 56  
11.05-11.15 uitloop 0  
11.15-11.25 3M1+3M2 48  
11.25-11.35 3M3+4M4 49  
11.35-11.45 3M5 22  
11.45-11.55 4B1+4B2 27  
11.55-12.05 4K1+4K2 44  
12.05-12.15 4K3+4K4 45  
12.15-12.25 4K5 22  
12.25-12.55 pauze (30 min) 0  
12.55-13.05 4M1+4M2 45  
13.05-13.15 4M3+4M4 45  
13.15-13.25 4M5+4M6 46  
13.25-13.35 4LWT 8  

  Scannen en sorteren    

    
 

 

 
 

 

 


