
Schema 2022 inleveren studieboeken  

onderbouw + 4 MAVO, locatie gebouw S:  
 

 

Dinsdag 12 juli: 4 MAVO en 2e klassen: 

locatie: de gymzaal in gebouw S (S032) – vanaf de speelplaats of:  

Ingang vanuit de fietsenstalling 

• 08.30 uur tot 09.00 uur: 4Ma 

• 09.00 uur tot 09.30 uur: 4Mb  

• 09.30 uur tot 10.00 uur: 4Mc 

• 10.30 uur tot 11.30 uur: 2Aa, 2Ab, 2Ac 

• 11.30 uur tot 12.30 uur: 2Ad, 2Ga, 2Ha 

• 13.00 uur tot 14.00 uur: 2Hb, 2Hc, 2Hd 

• 14.00 uur tot 15.00 uur: 2Ma, 2Mb 
 

 

Woensdag 13 juli: brugklassen: 

locatie: de gymzaal in gebouw S (S032) – vanaf de speelplaats of:  

Ingang vanuit de fietsenstalling 

• 08.30 uur tot 09.30 uur: 1AGa, 1Gb, 1HAa 

• 09.30 uur tot 10.30 uur: 1HAb, 1HAc, 1HAd 

• 10.30 uur tot 11.30 uur: 1Ma, 1MHa, 1MHb 

• 11.30 uur tot 12.30 uur: 1MHc, 1MHd 

 

 

Donderdag 14 juli: 3e klassen: 
locatie: de gymzaal in gebouw S (S032) – vanaf de speelplaats of:  

Ingang vanuit de fietsenstalling 

• 08.30 uur tot 09.30 uur: 3Aa, 3Ab, 3Ac 

• 09.30 uur tot 10.30 uur: 3AGa, 3Ha, 3Hb 

• 10.30 uur tot 11.30 uur: 3Hc, 3Hd, 3He 

• 11.30 uur tot 12.30 uur: 3Ma, 3Mb, 3Mc 

  



Let op:  

De boeken voor Iddink moet je volgens schema inleveren in Gymzaal 1 op de 

Bilderbeekstraat. Hiervoor moet je de ingang vanaf de straatkant gebruiken (dus NIET 

door het gebouw). 

Wanneer je zelf de boeken niet kunt inleveren op het juiste tijdstip, dan mogen de 

boeken door een ander (bijv. je ouders) worden ingeleverd volgens schema. 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de boeken, dus ook als je het 

iemand anders laat doen. 

Informatie over het inleveren van de boeken die je hebt ontvangen via Iddink, ontvang 

je van Iddink of via Magister. 

 

Let op: De CD’s  en de boeken voor muziek en Cambridge zijn eigendom van school 
en moeten vóór de laatste lesdag bij de betreffende docent worden ingeleverd: Deze 
moet je dus niet in het pakket voor Iddink stoppen: Indien de boeken niet worden 
ingeleverd of teveel beschadigd zijn, dan ontvang je hiervoor een rekening van 
school. 
 

 

Schema inleveren studieboeken Iddink bovenbouw:  

(extern boekenfonds): 

(4,5 HAVO en 4, 5 en 6 VWO) Gymzaal B015, 

Bilderbeekstraat 

 

Woensdag 20 juli: 

• bovenbouw 4, 5 H en 4,5, 6 VWO 

• het schema voor de bovenbouw stuurt Iddink via de mail, een week 

van te voren,  naar iedere leerling toe.  

• Binas boeken apart inleveren in de gymzaal 

 


