Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
onze leerlingen op het ds. Pierson College

onderwerp
wijziging boekenfonds

nummer
2018.516.wll.sd.wk23

datum
’s-Hertogenbosch, 6 juni 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het onderwijs is volop in ontwikkeling en we zien dat in toenemende mate gepersonaliseerd leren vorm gegeven
wordt. Er zijn leerlingen die een versneld programma kiezen, extra vakken volgen of binnen een vak
differentiëren. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van digitale bronnen. Dit alles heeft gevolgen voor de
benodigde leermiddelen. Om als school leerlingen meer flexibiliteit te kunnen bieden met betrekking tot de
aanschaf van leermiddelen, hebben wij ervoor gekozen om een overstap te maken van een intern boekenfonds
naar een extern boekenfonds. Vanaf komend schooljaar 2018/2019 zullen de boeken voor de leerlingen
rechtstreeks geleverd worden door Van Dijk. Dit brengt voor ouder(s)/verzorger(s) geen extra kosten mee.
Het externe boekenfonds houdt in dat ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen voortaan zelf online de boeken moeten
bestellen. Hierover ontvangt u nog informatie via Van Dijk. De boeken zullen dan in de laatste week van de
vakantie naar uw huisadres gestuurd worden. Het voordeel hiervan is dat alle boeken en licenties voor aanvang
van het nieuwe schooljaar al in het bezit van de leerling zijn. Dat is belangrijk om het nieuwe schooljaar goed te
kunnen starten.
De boeken zullen dit schooljaar dus ook voor het laatst worden ingenomen door school zelf.
Hieronder volgt een overzicht van de inname van de boeken:
Woensdag 27 juni 2018, Gymzaal op school
TH2
08:30 tot 09:30
Ha2
09:30 tot 10:30
A2
11:00 tot 12:00
A4
12:30 tot 13:30
H4
13:30 tot 15:00

Donderdag 28 juni 2018, Gymzaal op school
Th1
08:30 tot 09:30
Ha1
09:30 tot 10:45
A1
11:00 tot 11:30
H3
11:30 tot 12:30
A3
13:00 tot 14:00
T3
14:00 tot 15:00
Vrijdag 29 juni 2018, Gymzaal op school
H5
08:30 tot 10:30
A5
11:00 tot 12:00
A6
11:15 tot 12:15
T4
12:45 tot 13:45
Let op! Dit is het enige moment dat de boeken ingeleverd kunnen worden. Er is geen mogelijkheid om deze
boeken alsnog later in te leveren. Mocht een leerling onverhoopt niet kunnen op bovengenoemd tijdstip, dan is
het prima als een ander persoon de betreffende boeken komt inleveren.
Uitleg werkwijze:
Alle leerlingen kunnen via hun Magister-app zelf zien welke boeken ze moeten inleveren. Via de mentoren zullen
de onderbouwleerlingen een overzicht krijgen welke boeken ze moeten inleveren. Tevens zullen wij ervoor
zorgen dat er voor iedere leerling een inleverlijst klaar ligt bij de inname.
Wij willen u erop attent maken dat we in verband met de wet op de privacy een overeenkomst hebben met Van
Dijk. Wij zullen hen alleen de naam en adresgegevens doorgeven voor het verzenden van de bestelde boeken.
Mocht u hier vragen/opmerkingen over hebben, dan kunt u mij mailen via a.wille@pierson.nl
Met vriendelijke groet,

mw. A. Wille
medewerker leermiddelenbeheer en servicedesk

