
AFHAALSCHEMA BOEKEN (studiemateriaal) 
 
De boeken en het studiemateriaal voor het nieuwe schooljaar 2021 - 2022 dienen afgehaald te 
worden op onderstaande data en op de voor de diverse klassen aangegeven tijden. 
Zoals andere jaren vertrouwen wij erop, dat jullie stipt op tijd aanwezig zijn. Wij geven dan de 
garantie, dat volgens onderstaand schema gewerkt kan worden. 
 
N.B.: -Geleende boeken (voor studie in de vakantie) meebrengen; 
 -Grote boekentas meebrengen. 
 
Let op: Het afhalen van de boeken en het studiemateriaal vindt plaats tijdens een lesdag. Je moet dus 
de boeken op komen halen. 
Tijdens de vakantie ontvang je van school informatie over in welke klas je in het schooljaar 2021 - 
2022 bent ingedeeld. 
 
Maandag 6 september 2021: 
 
8.30 uur: 

 
9.00 uur: 

 
Aansluitend worden aan de nieuwe iPadleerlingen van de tweede en derde klassen de iPad 
geïnstalleerd. Einde om ca. 10.00 uur. 
 
13.00 uur: 

 
Aansluitend worden de iPads uitgereikt aan de iPadleerlingen van deze klassen en worden de 
leermiddelen gekoppeld. Dit vindt plaats onder begeleiding van een iCoach en de mentor. Einde om 
ca. 14.15 uur. 
	
14.30 uur: 

 
Aansluitend worden de iPads uitgereikt aan de iPadleerlingen van deze klassen en worden de 
leermiddelen gekoppeld. Dit vindt plaats onder begeleiding van een iCoach en de mentor. Einde om 
ca. 15.45 uur. 
 
9.15 uur T4A  

 
 
 
 
 
 
 
  

11.25 uur H5A  
 
 
 
 
 
 
 
  

13.50 uur V5A 
9.35 uur T4B 11.45 uur H5B 14.10 uur V5B 
9.50 uur T4C 12.00 uur H5C 14.25 uur V5C 
10.05 uur H4A 12.15 uur H5D 14.40 uur pauze 
10.25 uur H4B 12.30 uur pauze 15.00 uur V6A 
10.40 uur H4C 13.00 uur V4A 15.15 uur V6B 
10.55 uur H4D 13.20 uur V4B 15.30uur V6C 
11.10 uur pauze  13.35 uur V4C    

 
Het boekenfonds is voor eventuele vragen of foutief geleverde artikelen op de volgende data en tijden 
te bereiken: 
-Dinsdag 7 september van 9.00 – 15.00 uur  -Woensdag 8 september van 9.00 – 15.00 uur
  
-Donderdag 9 september van 9.00 tot 15.00 uur -Vrijdag 10 september van 9.00 - 15.00 uur
   
Gedurende het schooljaar is het lokaal waar het uitlenen van boeken en de verkoop van zelfaanschaf 
artikelen plaatsvindt (lokaal D 005 in de garderobe) 2 momenten in de week geopend. De 
openingstijden worden middels het leerlingenbulletin bekendgemaakt. 

T2A T2B T2C H2A H2B H2C H2D A2A A2B G2A 
B102 B103 B104 B105 B111 B112 B113 A101 A103 A104 

T3A T3B T3C H3A H3B H3C A3A C3A 
B201 B202 B203 B204 B212 B213 B214 B215 

B1A B1B B1C B1D B1E B1F 
E113 E-aula B007 B210 Studyhall B208 

B1G B1H B1I B1J B1K 
B210 Studyhall B208 B007 E-aula 


