
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij informeren wij u over het boekenfonds van CSG Groene Hart. 

Uitleveren boeken (cursusjaar 2019-2020) 

Belangrijk: De nieuwe boeken van leerlingen van het Lyceum moeten volgens schema 

opgehaald worden van 26 t/m 29 augustus 2019. Dit is in de gymzaal van de Henry 

Dunantweg. 

Het schema volgt per mail in de week van 20 juli 2019. 

www.mijnleermiddelen.nl 

Sinds vorig jaar is het mogelijk om de boekenlijst online te bekijken via het webportaal 

van ons boekenfondsprogramma Bookmaster. U hoeft geen boeken te bestellen, dat wordt 

door ons verzorgd. 

Uw zoon/dochter krijgt via de leerlingadministratie aan het begin van het schooljaar een 

leerlingnummer. Dit is nodig om de eerste keer in te kunnen loggen op het webportaal. 

Aan dit bericht is een bijlage toegevoegd met een stappenplan om in te kunnen loggen op 

www.mijnleermiddelen.nl. 

Let op: het aanmaken van het account kan pas vanaf 29 juli 2019! 

Overige schoolkosten en zelf aan te schaffen leermiddelen 

Zoals u weet zijn de schoolboeken gratis, echter op de boekenlijst staan een aantal zaken 

waar kosten aan verbonden zijn, zoals: 

— Bijdragen voor excursies/werkweek/bedrijfskleding; 

— Vrijwillige ouderbijdrage; 

— Zelf aan te schaffen materialen. 

Hieronder ziet u een overzicht van de zelf aan te schaffen materialen: 

 A4 schriften

 Agenda (verplicht)

 Woordenboeken Engels-Nederlands

 Woordenboek Nederlands-Engels

 Woordenboek Nederlands

 A4 schrift met ruitjes (1 x 1 cm)

 Geodriehoek/stevige passer

 Voor de gymlessen: T-shirt met mouwen en korte broek of sportlegging

 Rekenmachine Classwiz FX-82-EX

 Vulpotlood 0.5 mm HB 2H

Uw zoon/dochter kan na de vakantie inloggen bij Mijnleermiddelen.nl en daar de te 
verwachten schoolkosten bekijken. 

https://www.mijnleermiddelen.nl/
https://www.mijnleermiddelen.nl/


Onze financiële afdeling factureert deze schoolkosten vanaf 1 oktober via ons digitale 

betaalsysteem WIS Collect. U ontvangt hierover nader bericht. 

Wij wensen u alvast een fijne vakantie! 

Team Boekenfonds: 

Monique Hoogervorst, Jan Murck 

Op deze e-mail kunt u niet reageren. Heeft u vragen mail ze dan naar 

boekenfonds@scopescholen.nl 

mailto:boekenfonds@scopescholen.nl

