Tilburg, juni 2018

Betreft: Inleveren en ophalen schoolboekenpakket 2018
Beste leerling,
Nog enkele weken en dan: vakantie! Deze brief gaat over het inleveren en ophalen van je
schoolboekenpakket én over je gecombineerde school- en bibliotheekpasje.
Schoolboekenpakket
Het Theresialyceum verzorgt je schoolboekenpakket voor het schooljaar 2018-2019. In de laatste
schoolweek lever je de oude boeken in en in de laatste week van de schoolvakantie kun je het
nieuwe pakket ophalen op school.
School- en bibliotheekpas in één!
Sinds enkele jaren ontvangen alle leerlingen van het Theresialyceum een gecombineerde schoolen bibliotheekpas. Deze pas heb je op school nodig om je te legitimeren op bijvoorbeeld
schoolfeesten, geeft toegang tot je kluisje, gebruik je om op school te printen/kopiëren en als je
boeken wilt lenen in de bibliotheek. Het pasje is gepersonaliseerd, dus jouw foto en gegevens
staan er op.
De gecombineerde school- en bibliotheekpas wordt niet ieder jaar

vervangen. Elke leerling

ontvangt aan het begin van het eerste en het vierde schooljaar een nieuwe pas. Leerlingen van H4
en V4 moeten hun oude pas inleveren voor het verkrijgen van een nieuwe. Mocht je de pas
verliezen of beschadigen, zodat deze onbruikbaar is, dan dien je bij de administratie tegen betaling
van € 10,00 een nieuwe pas aan te schaffen.
De gecombineerde school- en bibliotheekpas wordt op de eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar uitgereikt. Wij willen iedereen vragen om zorgvuldig met de pas om te gaan.

Wij wensen je een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Mr. T. Oudejans
Rector

Inleveren schoolboeken op school
Je vakantie kan pas echt beginnen als je de schoolboeken hebt ingeleverd. Dat gebeurt tussen
vrijdag 29 juni en donderdag 5 juli 2018 volgens onderstaand rooster op school, gymzaal
D.024. Als je je boeken niet op tijd inlevert, betekent dit dat je volgend jaar geen nieuw
boekenpakket kunt ophalen. Zorg dus dat je op het tijdstip van inleveren alles bij je hebt. Er
moeten veel leerlingen in een korte tijd veel boeken inleveren, houd je dus aan het rooster om lang
wachten te voorkomen.

Inleverrooster – locatie Theresialyceum
Vrijdag 29 juni 2018

Maandag 2 juli 2018

Dinsdag 3 juli 2018

Woensdag 4 juli 2018

Donderdag 5 juli 2018

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:30-14:30
14:30-15:30
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:30-14:30
14:30-15:30
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:30-14:30
14:30-15:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30

2e jaars: Achternaam A t/m D
2e jaars: Achternaam E t/m J
2e jaars: Achternaam K t/m M
2e jaars: Achternaam N t/m S
2e jaars: Achternaam T t/m Z
1e jaars: Achternaam A t/m B
1e jaars: Achternaam C t/m G
1e jaars: Achternaam H t/m K
1e jaars: Achternaam L t/m O
1e jaars: Achternaam P t/m S
1e jaars: Achternaam T t/m Z
VWO 5: Achternaam A t/m H
VWO 5: Achternaam I t/m P
VWO 5: Achternaam Q t/m Z
HAVO 4: Achternaam A t/m G
HAVO 4: Achternaam H t/m M
HAVO 4: Achternaam N t/m Z
VWO 4: Achternaam A t/m J
VWO 4: Achternaam K t/m Z
VWO 6: Achternaam A t/m J
VWO 6: Achternaam K t/m Z
HAVO 5: Achternaam A t/m K
HAVO 5: Achternaam L t/m Z
3e jaars: Achternaam A t/m C
3e jaars: Achternaam D t/m H
3e jaars: Achternaam I t/m M
3e jaars: Achternaam N t/m S
3e jaars: Achternaam T t/m Z

Inleverlijst
Bij dit informatiepakket heb je ook een brief uitgereikt gekregen met daarop alle boeken die je
moet inleveren. Neem deze lijst mee wanneer je jouw boeken gaat inleveren!!
Niet alle boeken die je aan het begin van het jaar hebt gekregen staan op deze inleverlijst.
Bepaalde werkboeken hoef je niet in te leveren. Stel dat je boeken dubbel hebt gekregen die maar
één keer op je inleverlijst staan, of je hebt lesboeken ontvangen die niet op de lijst staan, neem die
dan wel mee. Zorg er dus voor dat je je boeken op tijd inlevert.

Beschadigde of niet-ingeleverde boeken
De boeken welke jij afgelopen jaar hebt ontvangen worden meerdere jaren gebruikt, daarbij kan
het voorkomen dat bij ontvangst een of meerdere boeken reeds lichte beschadigingen vertoonden.
Mocht een boek dat je inlevert zodanig beschadigd zijn, dat het boek niet meer herstelbaar is voor
gebruik volgend schooljaar, dan brengen we daarvoor een boete in rekening. Als je boeken niet
inlevert brengen we ook deze in rekening.

De boeken worden tijdens het inleveren gecontroleerd, waarna de rekening door school wordt
opgemaakt. Bij het inleveren op school kan je de boete dus niet betalen! Tijdens de inname wordt
aan de hand van de inleverlijst, welke je dient mee te nemen gecontroleerd op beschadigingen
en ontbrekende boeken. Deze lijst wordt vervolgens door jezelf en door een medewerker van het
schoolboekenproject ondertekend.
Ophalen op school
Hoewel de vakantie nog van start moet gaan, kijken we ook al naar het volgend schooljaar. Je
nieuwe boekenpakket moet je ophalen in de week van donderdag 16 augustus tot en met
vrijdag 17 augustus 2018 op het Theresialyceum. Om lange rijen te voorkomen hebben we een
ophaalrooster gemaakt. Ouders met meerdere kinderen op het Theresialyceum, kunnen in één
keer alle pakketten meenemen. Zaterdag 18 augustus 2018 is er een extra ophaaldag ingepland
voor de late vakantiegangers, houdt u dan wel rekening met een grotere kans op wachtrijen!
Om je pakket in ontvangst te kunnen nemen moet je jouw schoolpas meenemen, vergeet deze
pas dus niet! Mocht je jouw schoolpas kwijt zijn, dan moet je dit melden bij de administratie balie
van de school. Hier krijg je tegen betaling van € 10,00 een bewijs mee waarmee je het
schoolboekenpakket alsnog op kan halen.
Ophaalrooster – locatie Theresialyceum
Donderdag 16 augustus
2018

Vrijdag 17 augustus
2018

Zaterdag 18 augustus
2018

09:00-09:45
09:45-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:50
12:50-13:40
13:40-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
09:00-09:50
09:50-10:40
10:40-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
10:00–15.00

1e jaars: Achternaam A t/m I
1e jaars: Achternaam J t/m P
1e jaars: Achternaam Q t/m Z
2e jaars: Achternaam A t/m D
2e jaars: Achternaam E t/m J
2e jaars: Achternaam K t/m P
2e jaars: Achternaam Q t/m Z
HAVO 4: Achternaam A t/m K
HAVO 4: Achternaam L t/m Z
3e jaars: Achternaam A t/m I
3e jaars: Achternaam J t/m P
3e jaars: Achternaam Q t/m Z
HAVO 5: Achternaam A t/m K
HAVO 5: Achternaam L t/m Z
VWO 4: Achternaam A t/m K
VWO 4: Achternaam L t/m Z
VWO 5: Achternaam A t/m K
VWO 5: Achternaam L t/m Z
VWO 6: Achternaam A t/m K
VWO 6: Achternaam L t/m Z
Extra ophaaldag alle jaarlagen

Gebruikersovereenkomst
De boeken zijn en blijven eigendom van de school. Je moet je boeken aan het eind van het
schooljaar weer inleveren. Ze zullen voor het grootste deel opnieuw gebruikt worden.
Ga daarom voorzichtig met de boeken om en zorg ervoor dat ze direct gekaft worden met
stevig kaftpapier!
Je mag niet in je leerboeken schrijven. De school zal aangeven welke werkboeken hergebruikt
zullen worden en als zodanig niet beschreven mogen worden. Als in te leveren boeken toch ernstig
beschadigd zijn en daardoor onbruikbaar voor herinzet, ontvangen je ouders hiervoor een
rekening. In de schoolgids is meer informatie opgenomen over hoe je met de boeken dient om te
gaan.

Je nieuwe boekenpakket
Wij doen ons uiterste best om de pakketten zo compleet mogelijk af te leveren. In je pakket zit een
boekenlijst met daarop duidelijke informatie over welke boeken al wel en welke nog niet geleverd
zijn.
Elke leerling is verantwoordelijk om direct na ontvangst, thuis zijn of haar pakket te controleren op
juistheid en beschadigingen. Mocht het pakket niet compleet zijn, dan kun je dit melden aan de
balie van het OLC. Heb je beschadigde boeken ontvangen, die naar jouw mening niet meer te
gebruiken zijn, dan kun je de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar in de kleine pauze
(11.00 – 11.15u), terecht in het boekenarchief S.010 + S.011 Souterrain, alwaar je boek
omgeruild kan worden voor een ander exemplaar (mits voorradig). Na deze periode is omwisselen
niet meer mogelijk.
Vanaf schooljaar 2017-2018 dient het BINAS HAVO/VWO informatieboek, dat wordt gebruikt door
leerlingen in de bovenbouw die het vak Biologie, Natuurkunde en/of Scheikunde in het
vakkenpakket hebben, zelf aangeschaft te worden.
De school beschikt nog over een aantal gebruikte exemplaren BINAS boeken. Tijdens het ophalen
van het boekenpakket bestaat de mogelijkheid tot aanschaf van een gebruikt exemplaar op school
tegen gereduceerde prijs (afhankelijk van staat en leeftijd boek). Deze aanschaf dient direct
contant afgerekend te worden en OP is OP!
Vragen?

 Vragen kunnen enkel via e-mailadres worden gesteld: fin.adm@theresialyceum.nl

