
 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij informeren wij u over het boekenfonds van de Groene Hart scholen. 

 

Uitleveren boeken (cursusjaar 2020-2021) 

 

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

opgehaald worden van 24 t/m 26 augustus 2020. Dit is in de gymzaal van de Henry 

Dunantweg. 

Vanwege de Coronacrisis staan de pakketten dit jaar klaar in duurzame tassen. Laat uw 

kind, voor de zekerheid, zelf een grote stevige tas meenemen i.v.m. de grootte van het 

pakket. We vragen u om onze tas op een later tijdstip weer in te laten leveren bij de 

conciërges. 

 

Dit jaar is het ophaalschema per klas. Het is van belang dat uw kind kijkt op 

mijnleermiddelen.nl (zie hieronder) in welke klas hij/zij is geplaatst. Om de verwerking 

van het uitleveren, vanwege de Coronaregels, zo snel mogelijk te laten verlopen, is het 

belangrijk om op het juiste tijdstip te verschijnen. 

Heeft u meerdere kinderen op het Lyceum en wilt u de pakketten in één keer ophalen, dan 

kunt u het tijdstip kiezen van uw kind dat het laatst is ingedeeld. U hoeft dit niet te 

melden. De pakketten staan dan klaar. 

 

Maandag 24 augustus 2020 
Klas Tijd   Klas Tijd 

C4H1 13:00   C4V4 15:00 

C4H2 13:15   C5H1 15:15 

C4H3 13:30   C5H2 15:30 

C4H4 13:45   C5H3 15:45 

C4H5 14:00   C5H4 16:00 

C4V1 14:15   C5H5 16:15 

C4V2 14:30   C5H6 16:30 

C4V3 14:45    

     

Dinsdag 25 augustus 2020 
Klas Tijd   Klas Tijd 

C5V1 08:30  C3H2 11:00 

C5V2 08:45  C3H3 11:15 

C5V3 09:00  C3H4 11:30 

C5V4 09:15  C3V1 11:45 

C6V1 09:30  C3V2 13:00 

C6V2 09:45  C3V3 13:15 

C6V3 10:00  C3V4 13:30 

C6V4 10:30  C3V5 13:45 

C3H1 10:45  C2V6 14:00 

     



Woensdag 26 augustus 2020 
Klas Tijd Klas Tijd 

C1A 08:30 C2H1 11:15 

C1B 08:45 C2H2 11:30 

C1C 09:00 C2H3 11:45 

C1D 09:15 C2H4 13:00 

C1E 09:30 C2H5 13:15 

C1F 09:45 C2V1 13:30 

C1G 10:00 C2V2 13:45 

C1H 10:15 C2V3 14:00 

C1I 10:30 C2V4 14:15 

C1J 10:45 C2V5 14:30 

C1K 11:00 

www.mijnleermiddelen.nl 

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om de boekenlijst online te bekijken via 

mijnleermiddelen.nl. U hoeft geen boeken te bestellen, dat wordt door ons verzorgd. De 

nieuwe boekenlijst is begin augustus beschikbaar. 

Overige schoolkosten en zelf aan te schaffen leermiddelen 

Zoals u weet zijn de schoolboeken gratis. In de tweede bijlage staan een aantal zaken 

waar kosten aan verbonden zijn, zoals: 

— bijdragen voor excursies en de werkweek; 

— de vrijwillige ouderbijdrage; 

— de zelf aan te schaffen artikelen. 

Let op: Bij de bovenbouw (klassen 4 t/m 6) staan de kosten voor alle vakken van de 

opleiding in het schema. Het spreekt voor zich dat als uw zoon/dochter een vak niet in 

zijn/haar vakkenpakket heeft gekozen, deze kosten niet van toepassing zijn. 

Dit zijn kosten die ten tijde van het samenstellen van de boekenlijst bekend zijn. Er 

kunnen op een later moment nog weleens andere kosten worden berekend. Deze worden 

dan altijd apart gefactureerd en gecommuniceerd door de locatie zelf. 

De financiële afhandeling van de overige schoolkosten vindt plaats vanaf 1 oktober via ons 

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

Financiële Zaken. Voor betalingsafspraken kunt u pas contact opnemen als de digitale 

factuur begin oktober is ontvangen. 

Stichting Leergeld is er voor gezinnen waarvan de ouders een uitkering ontvangen, een 

laag inkomen of schulden hebben. U kunt hiervoor een aanvraag indienen tot en met 31 

augustus 2020. Ga naar www.elkkinddoetmee.nl en vul het online aanvraagformulier in. 

Wij wensen u alvast een fijne vakantie! 

http://www.elkkinddoetmee.nl/


 

 

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

