Rotterdam, 26 augustus 2021
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) van klas 6
Hopelijk heb je een heel fijne vakantie gehad. We kijken er naar uit jullie volgende week te ontmoeten!
Dinsdag 31 augustus a.s.
In onderstaand schema ziet je hoe laat je terecht kunt voor het ophalen van je boeken.

Klas 1: tussen 09.00 - 09.45 uur

Klas 4: tussen 13.00 - 13.45 uur

Klas 2: tussen 10.00 - 10.45 uur

Klas 5: tussen 14.00 - 14.45 uur

Klas 3: tussen 11.00 - 11.45 uur

Klas 6: tussen 15.00 - 15.45 uur

Helaas kunnen wij niet afwijken van de gereserveerde tijdstippen. Wij verzoeken je vriendelijk op het
tijdstip van jouw leerjaar te komen en niet eerder of later!
Bij het ophalen krijg je zoals gebruikelijk je persoonlijke boekenlijst in tweevoud. Eén formulier is voor
jou. Controleer goed of je alle boeken hebt en de lijst klopt!
Mocht het niet kloppen omdat je een boek mist of omdat je schade aan een boek constateert, dan kun
je dit aangeven op het digitale schadeformulier. De link naar dit formulier ontvang je volgende week op
je school e-mailaccount. Zonder die registratie kunnen kosten voor herstel van schade of aanschaf van
ontbrekende boeken in rekening worden gebracht.
Eventuele overige vragen over je boeken kun je mailen naar boekenfonds@marnixgymnasium.nl.
Let op: gezien de nog steeds geldende corona-maatregelen:
mogen ouders/verzorgers niet mee naar binnen maar moeten zij buiten wachten
ben je verplicht een mondkapje te dragen bij het lopen door de school
moet je afstand houden tot volwassenen en de andere hygiëneregels volgen.
Woensdag 1 september as.
De leerlingen van de eerste klassen worden 1 september verwacht om 9:00 uur in het Forum.
De overige leerlingen starten met hun mentor om 9:20 uur ( mentoraat bovenbouw wordt nog
verdeeld); verder volg je gewoon je rooster, dat je morgen kunt vinden op Zermelo/SOMtoday (de
eersteklasleerlingen krijgen woensdagochtend inloggegevens hiervoor).
Donderdag 2 september as.
Dit is een gewone lesdag.
Vrijdag 3 september as.
Dit is een bijzondere dag, waarbij voor de diverse jaarlagen verschillende activiteiten worden
georganiseerd:
klas 1&2 wordt verwacht om 10:00 uur op het achter terrein van ons schoolgebouw
klas 3&4 wordt verwacht om 10:30 uur op het voorterrein
klas 5&6 wordt verwacht om 9:00 uur in het Forum
Zorg voor goede schoenen, makkelijk zittende kleding en neem je lunchpakket mee.
Met vriendelijke groet,
Meneer De Groot, k.degroot@marnixgymnasium.nl
(afdelingsleider bovenbouw)
Mevrouw Groenendijk, h.groenendijk@marnixgymnasium.nl
(afdelingsleiders onderbouw)

Bijlage: Reglement Boekenfonds
Reglement Boekenfonds Marnix Gymnasium
Na ontvangst van de boeken bent u deelnemer van het boekenfonds. U verklaart zich dan tevens
akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als deelnemer bent u aansprakelijk voor eventuele schade
en/of beschadigingen (anders dan veroorzaakt door slijtage bij normaal gebruik), verlies, vermissing,
diefstal of anderszins.
Boeken blijven te allen tijde eigendom van de school.
Voor deelname aan het boekenfonds is de deelnemer een eenmalige borg verschuldigd van €75,- per
leerling. Deze borg blijft gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling bewaard. Wanneer aan
het einde van enig schooljaar schade aan of verlies van een boek wordt geconstateerd, wordt hiervoor
een aparte factuur gestuurd. Wanneer er schade of verlies wordt geconstateerd aan het einde van het
schooljaar waarin de leerling de school verlaat, dan wordt dit verrekend met de borg. Het restant van
de borg wordt vervolgens teruggestort.
Het boekenfonds omvat de boeken voor de vakken die de leerling volgens het lesrooster moeten
volgen. De zogenoemde ondersteunende leermiddelen zoals atlassen, schriften, schrijfwaren
woordenboeken, naslagwerken, rekenmachines en sportkleding vallen niet onder het boekenfonds en
dienen door de ouder(s)/ verzorger(s) zelf te worden aangeschaft.
De lesboeken worden vijf jaar gebruikt. In de lesboeken mag niet worden geschreven.
De werkboeken worden in principe één jaar gebruikt. Voor sommige vakken gaan de werkboeken
meerdere leerjaren mee. De werkboeken mogen worden beschreven en behouden door de leerling.
De boeken worden als nieuwe boeken of in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking
gesteld. De boeken moeten gekaft worden en met zorg worden behandeld.
Bij het ophalen van de boeken aan het begin van het nieuwe schooljaar, krijgt de leerling een
boekenlijst. Na controle van het pakket tijdens de uitgifte aan de hand van de boekenlijst, tekent de
leerling voor ontvangst.
Na ontvangst van de boeken heeft de leerling een week de tijd om eventuele schade of ontbrekende
boeken te melden via een link naar een formulier. De link ontvangt de leerling aan het begin van het
schooljaar. Zonder die registratie kunnen kosten voor herstel van schade of aanschaf van ontbrekende
boeken in rekening worden gebracht.
Aan het einde van het schooljaar, of bij eventueel tussentijds verlaten van de school, moeten de boeken
in goede staat worden ingeleverd. Bij verlies of (onherstelbare) schade wordt 10%, 25%, 50% of 75% van
de nieuwwaarde in rekening gebracht. Mocht het mogelijk zijn om een beschadigd boek te repareren,
dan worden de reparatiekosten in rekening gebracht.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot mevrouw Derks (boekenfondscoördinator) via
boekenfonds@marnixgymnasium.nl

