Retouradres: Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam

Aan alle eindexamenkandidaten

Onderwerp: boeken inleveren
Kenmerk: 2015Vt128

Vmbo theoretische leerweg

Beste leerling,

Gare du Nord 5

De boeken voor de eindexamenleerlingen worden op woensdag 17 juni a.s. ingenomen
door de firma De Ruyter&Fanoy. Je wordt hiervoor op school verwacht volgens onderstaand overzicht:

1022 LD Amsterdam
(020) 579 72 30
www.brederomavo.nl

4a
4b

1e uur
1e uur

9:00 uur
9:30 uur

Mw. S. Jansen / Dhr. J. de Lange
Dhr. S. Franken

lokaal 3.32
lokaal 3.34

Datum
09-06-2015

Achterop deze brief staat de procedure van de boekinname.
Voor ontbrekende en/of beschadigde boeken wordt de firma De Ruyter & Fanoy een vergoeding in rekening gebracht.
Na afloop van de boekinname zorg je ervoor dat je kluis helemaal leeg is en lever je je kluispas in bij de conciërge.

Met vriendelijke groet,

Mw. T. Jegen
Schooldirecteur

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Mavo 2015 Ob006

Datum

Procedure boekinname:
De leerlingen verzamelen met hun mentor in de klas volgens de in de brief vermeld overzicht.
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Onder leiding van de mentor worden:
 Alle boeken ontdaan van het kaftpapier (extra vuilniszakken voor papier zijn aanwezig in de lokalen).
 De boeken worden in volgorde gelegd zoals vermeld op het meegenomen
“persoonlijke inlever-formulier” van de boekhandel De Ruyter & Fanoy.
 Daarna gaat de klas o.l.v. de mentor naar de innamebalie van De Ruyter & Fanoy
om de boeken in te laten nemen.

Het persoonlijke inleverformulier:
 Het persoonlijk inleverformulier wordt door De Ruyter & Fanoy naar elke leerling
gemaild. Daarvan moet een geprinte versie worden meegenomen voor gebruik
tijdens de inname.
 Er wordt geen mogelijkheid op school geboden om het vergeten inleverformulier
via de site van De Ruyter & Fanoy te downloaden en te printen.
 Let op: na de inlevering het door de Ruyter & Fanoy afgetekende exemplaar van
het inleverformulier mee nemen en goed bewaren! Dit is het bewijs van het inleveren van de boeken (ook nakijken of het klopt).

NB: De leerlingen kunnen ook zelf de boeken via TNT post naar De Ruyter & Fanoy opsturen, de verzendkosten zijn dan voor rekening van de leerling zelf.

