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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

Met deze brief informeren wij u/jou over de boekenfondstrajecten aan het eind van 

cursusjaar 2019-2020 en de start van cursusjaar 2020-2021. 

Inleveren boeken 2019-2020 

Het innemen van de schoolboeken vindt plaats in de gymzalen van het Lyceum. Gebruik 

de ingang aan de zijkant, bij de fietsenstalling aan de Henry Dunantweg. Let op: dit geldt 

voor leerlingen van de vestigingen Leerpark, Topmavo en het Lyceum. 

In verband met het coronaprotocol hanteren wij de volgende regels: 

— kom op het tijdstip waarop je bent uitgenodigd en kom alleen. Als je bent 

verhinderd, zorg dan dat iemand anders je boeken op dat tijdstip komt inleveren. 

Dit is extra belangrijk i.v.m. het maximale aantal mensen dat wij tegelijkertijd 

toelaten in de gymzaal en de wachtrij; 

— bij de ingang staat een desinfectiemiddel, reinig je handen hiermee; 

— je ontvangt van ons een inleverlijst, die hoef je niet zelf van thuis mee te nemen. 

Deze lijst leg je op je boekenpakket in de gymzaal. We controleren op dat moment 

of het pakket compleet is. Bij zichtbare schade bespreken wij dit meteen; 

— houd je niet op in de gymzaal, volg de looproute en verlaat direct de gymzaal via 

de uitgang en blijf ook niet op het schoolplein hangen. 

Daarnaast gelden de volgende algemene regels: 

— blijf thuis bij verkoudheidsklachten en regel een plaatsvervanger; 

— houd 1,5 mtr. afstand bij de ingang van de gymzaal; 

— schud geen handen; 

— hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

— gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi dan deze daarna weg. 
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Inlevermoment 
Je wordt uitgenodigd per klas volgens het onderstaande tijdschema. 

 

Wij willen je graag snel en goed helpen; om dit te kunnen moet je de volgende regels 

opvolgen: 

1) Zorg dat het kaftpapier is verwijderd. 

2) De werkboeken die ingeleverd gaan worden, moeten netjes en zonder potlood-/ 

pen-aantekeningen ingeleverd worden. 

3) Laat geen briefjes, foto’s of andere zaken in de boeken zitten. 

4) Tussen 12.00-13.00 uur pauzeren wij en kun je dus geen boeken inleveren. 

 

 

 

 Klas Tijd Klas Tijd

C5H1 8:30 C5V2 13:00

C5H2 8:50 C5V3 13:20

C5H3 9:15 C5V4 14:00

C5H4 9:35 C6V1 14:20

C5H5 10:15 C6V2 15:10

C5H6 10:45 C6V3 15:25

C5H7 11:10 C6V4 15:40

C5V1 11:40

Klas Tijd Klas Tijd

C1A 8:30 C2H1 11:50

C1B 8:45 C2H2 13:00

C1C 9:00 C2H3 13:15

C1D 9:10 C2H4 13:30

C1E 9:25 C2V1 13:45

C1F 9:40 C2V2 14:00

C1G 9:55 C2V3 14:15

C1H 10:20 C2V4 14:30

C1I 11:00 C2V5 14:45

C1J 11:20

Klas Tijd Klas Tijd

C3H1 8:30 C4H2 13:00

C3H2 8:45 C4H3 13:25

C3H3 9:05 C4H4 13:45

C3V1 9:20 C4H5 14:15

C3V2 9:45 C4H6 14:40

C3V3 10:10 C4V1 15:00

C3V4 10:30 C4V2 15:20

C3V5 10:45 C4V3 15:40

C4H1 11:15 C4V4 16:00

Donderdag 9 juli 2020

Vrijdag 10 juli 2020

Maandag 13 juli 2020
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De klassen L1A, L1B, L1C, L1D, L2A, L2B en L2D zijn niet vermeld in het bovenstaande 

schema. De leerlingen in deze klassen hoeven geen boeken in te leveren. 

 

Mijnleermiddelen.nl 

Het is mogelijk de boekenlijst online te bekijken via het Webportaal van het boekenfonds-

programma Bookmaster (www.mijnleermiddelen.nl). Daar kun je zien welke boeken er 

ingeleverd moeten worden. Kijk bij “Inleverlijst inzien”/“afdrukken”. 

 

Ben je je wachtwoord vergeten? 

Klik dan op de knop . Typ het e-mailadres dat je hebt gebruikt om in te 

loggen en klik op de knop .  

Klas Tijd Klas Tijd

T1A 8:30 T2I 11:00

T1B 8:40 T3A 11:15

T1C 8:55 T3B 11:40

T1D 9:05 T3C 13:00

T1H 9:15 T3D 13:15

T1I 9:25 T3E 13:30

T1J 9:35 T3H1 13:45

T2A 9:40 T3H2 14:00

T2B 9:50 T4A 14:15

T2C 10:00 T4B 14:35

T2D 10:10 T4C 14:50

T2E 10:20 T4D 15:05

T2F 10:40 T4E 15:20

T2H 10:50

Dinsdag 14 juli 2020

Klas Tijd Klas Tijd

L1E 8:30 L3KT1 13:45

L1F 8:45 L3KT2 13:55

L1G 9:00 L4BT1 14:05

L2E 9:15 L4BD1 14:15

L2F 9:30 L4BD2 14:20

L3BD1 9:45 L4BD3 14:30

L3BD2 9:55 L4KD1 14:40

L3BD3 10:20 L4KD2 14:50

L3BT1 11:00 L4GT 15:00

L3GD 11:15 L4GM 15:05

L3GT 11:20 L4GD 15:10

L3KD1 11:30 L4KT1 15:15

L3KD2 13:00 L4KT2 15:30

L3KD3 13:20 L4KT3 15:35

L3KM1 13:30 L4KT4 15:40

L4KM1 15:45

Woensdag 15 juli 2020

http://www.mijnleermiddelen.nl/
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Ben je je gebruikersnaam vergeten? Maak dan een nieuw account aan. Als er wordt 

gevraagd “Wat heeft u ontvangen”, kies dan voor  . Vul in het volgende scherm 

achter “Leerlingcode” je postcode in. 

Belangrijk: tussen de cijfers en de letters van de postcode mag geen spatie staan en de 

letters moeten hoofdletters zijn! (Voorbeeld 1234AB). 

Vul achter “Leerlingnummer” je CSG Groene Hart leerlingnummer in. 

 

Als je andere vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar leerlingen@osingadejong.nl of 

telefonisch contact opnemen met OsingadeJong via het telefoonnummer 0515-580081. 

Het boekenfondsteam kan inhoudelijke vragen over Mijnleermiddelen.nl niet 

beantwoorden. 

 

Uitleveren boeken 2020-2021 
 

De nieuwe boekenlijst is vanaf 31 juli op jouw leerlingportaal www.mijnleermiddelen.nl 

beschikbaar. 

 

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

zaken waar kosten aan verbonden zijn, zoals: 

— Bijdragen voor excursies/werkweek; 

— Vrijwillige ouderbijdrage. 

Een specificatie van de kosten van de opleiding van uw kind ontvangt u op een later 

moment. 

 

De financiële afhandeling van de overige schoolkosten gaat plaatsvinden vanaf 1 oktober 

via ons digitale betaalsysteem WIS Collect. U ontvangt hierover nader bericht van de 

afdeling Financiële Zaken. 

 

Op de boekenlijst staan ook de zelf aan te schaffen materialen. 

 

Let op: 
 

Lyceum: de leerlingen halen de boeken op in de gymzalen van het Lyceum. Gebruik de 

ingang aan de zijkant, bij de fietsenstalling aan de Henry Dunantstraat. Dit is gepland in de 

laatste vakantieweek van 24 t/m 27 augustus. Het ophaalschema volgt binnenkort. 

 

In verband met het coronaprotocol staat het boekenpakket voor je klaar in een of 

meerdere tassen. Lever de tas(sen) later in bij de conciërgerie. 

Ook bij het ophalen van de boeken geldt dat wij één persoon per pakket toelaten in de 

gymzaal. De overige coronamaatregelen zijn beschreven op pagina 1. 

 

Topmavo, Leerpark en Rijnwoude: het nieuwe boekenpakket staat op de eerste of 

 tweede dag van het nieuwe schooljaar voor je klaar 

 op school. 

Informatie hierover ontvang je van de leerlingadministratie van je eigen locatie. 

mailto:leerlingen@osingadejong.nl
http://www.mijnleermiddelen.nl/
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Met vriendelijke groet, 

 

Team Boekenfonds: 

Monique Hoogervorst 

Jan Murck 

boekenfonds@scopescholen.nl 

mailto:boekenfonds@scopescholen.nl

