
    
 
 
 
 
 
Arnhem, juni 2021                                                                                                                            
 

 

Beste leerling, 

 
 
Hieronder geven wij je informatie over de datum en de manier waarop je jouw lesboeken moet inleveren.  
 
 
De lesboeken worden ingeleverd van 12 juli t/m 16 juli. De juiste informatie over de dag, het tijdstip én 
de plek in school waar je jouw lesboeken moet inleveren ontvang je nog van ons.  
 
Vanuit school zal er toezicht zijn op het inleveren van je boekenpakket en wordt er geregistreerd of je je 
boekenpakket hebt ingeleverd.  
 
Bij deze brief ontvang je een overzicht van de leermiddelen die jij moet inleveren. 
 
 
De volgende punten zijn van belang: 
 
 Zorg ervoor dat het pakket compleet is, het kaftpapier van de lesboeken is afgehaald en dat alle 

opmerkingen uitgegumd zijn.  
 

 Controleer of je in de stempel van school (voorin alle lesboeken) jouw leerlingnummer, klas en 
schooljaar hebt geschreven. 
 

 Pak je inleverlijst samen met het boekenpakket thuis in in een dichtgeplakte plastic zak of 
vuilniszak. 
 

 Zonder jouw leerlingnummer voorin de lesboeken en/of zonder de inleverlijst weten we niet dat de 
lesboeken van jou zijn en ontvang je een rekening voor ontbrekende boeken.  
 

 Na ontvangst van jouw lesboeken bij het Leermiddelenfonds Quadraam in Zevenaar, wordt je pakket 
gecontroleerd op volledigheid en schade. Is je pakket niet compleet en/of zijn er leermiddelen 
beschadigd, dan ontvang je hiervoor een rekening van 70% van de adviesprijs van het lesboek. 
 

 Heb je een zoekgeraakt lesboek weer teruggevonden, dan lever je deze in bij de administratie van 
het Olympus College.  

 
 Als je nog lesboeken nodig hebt voor een toets of een taak 

1. geef je aan op de inleverlijst welk(e) lesboek(en) je nog niet inlevert en 

2. maak je een kopie van de inleverlijst 

3. geef je door aan boeken@olympuscollege.nl welke lesboeken je nog niet inlevert 

4. als je het lesboek/de lesboeken niet meer nodig hebt lever je deze, samen met de  

                  kopie van de inleverlijst, zo snel mogelijk in bij de administratie van het Olympus College. 

 

Houd je je hier niet aan, krijg je een rekening voor de ontbrekende lesboeken. 

 

 

Als je een kluisje met sleutel hebt gehad dit schooljaar, moet je deze sleutels (2) tegelijk met je 
lesboekenpakket inleveren. Doe de sleutels in een gesloten envelop, met jouw naam, klas en 
kluisnummer erop geschreven. Er staan speciale inleverbakken. 
Bij niet inleveren van beide sleutels wordt €10,- in rekening gebracht. 
 

Voor meer informatie is het OC-boekenfonds te bereiken via e-mail boeken@olympuscollege.nl én 
telefonisch (026) 320 28 70 
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