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Welkom op het Emelwerda College 

 

Vanaf deze plaats heet ik alle nieuwe leerlingen van onze school van harte welkom. Voor 

brugklasleerlingen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een 

grote stap. Ook voor de ouders/verzorgers die dit voor de eerste keer meemaken is het 

even wennen. We doen ons best die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze 

ervaring is dat nieuwe leerlingen zich al snel thuis voelen. 

 

Het Emelwerda College is een grote school, met veel leerlingen. In de praktijk merk je daar 

niet heel veel van. De school bestaat namelijk uit drie afdelingen, alle drie gehuisvest in 

een eigen gebouw. We kennen gebouw 

- de Es - vmbo basis-kader Vakcollege Noordoostpolder,  

- de Wilg – mavo en  

- de Peppel - havo/vwo 

 

Dit is erg overzichtelijk en zorgt ervoor dat leerlingen en personeel elkaar snel kennen. 

Ieder gebouw heeft een eigen team docenten, mentoren en afdelingsleiders. Aan de kant 

van de Espelerlaan is er voor ieder gebouw een eigen fietsenstalling. Leerlingen die vorig 

jaar ook al bij ons naar school gingen, wens ik een goede voortzetting van de 

schoolloopbaan bij het Emelwerda College. Begin het schooljaar goed. Zet meteen je 

beste beentje voor. 

 

Voor de leerlingen in de examenklassen geldt het hele jaar als examenjaar. Het 

schoolexamen begint al meteen in oktober. Zorg dat je planning in orde is. Ik wens je 

alvast heel veel succes dit laatste schooljaar bij ons en een goed eindresultaat. 

 

In deze brochure staat informatie over de samenstelling, verstrekking en 

bekostiging van schoolboeken en andere lesmaterialen binnen het Emelwerda 

College. De schoolboeken worden ieder cursusjaar ter beschikking gesteld. Deze 

zijn gratis. Dat geldt niet voor alle leermiddelen. 

 

Informatie over onze school is te vinden op onze website www.emelwerda.nl. Daar 

publiceren we ook de nieuwsberichten. De activiteiten van de leerlingen zijn ook te volgen 

via Facebook, Twitter en Instagram. 

 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties staan wij uiteraard altijd open. Wij hechten erg 

veel waarde aan een goed contact met ouders/verzorgers en leerlingen. Een afspraak 

via mail of telefoon is snel gemaakt. 

 

Een heel fijn schooljaar gewenst. 
 

M. Sijbom-Hassing, bestuurder 
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Belangrijke informatie voor met name de ouders 
 

Het voortgezet onderwijs in Nederland wordt gefinancierd door de overheid. Scholen ontvangen de 

bekostiging en ouders hoeven geen lesgeld ed. te betalen. Maar daarnaast maakt de school ook 

kosten die niet door de overheid worden vergoed. Voor deze kosten vragen we aan de ouders een 

vrijwillige bijdrage. Schoolkosten worden als volgt onderscheiden: 

• Kosten die voor rekening van de overheid komen: lesgeld, leermiddelen, e.d. 

• Kosten die voor rekening van de school komen en waarvoor we de ouders een vrijwillige 

bijdrage vragen. 

• Kosten die voor rekening van de ouders komen. Ouders ontvangen via ons systeem 

Wiscollect een mail met een link. Door op de link te klikken kunnen ze de betaling 

regelen van de kosten waarvoor wij een bijdrage vragen.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

We vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten waarvoor we geen vergoeding van de 

overheid ontvangen. Het gaat dan om kosten zoals: 

• Schoolgids/website 

• Informatieverstrekking aan ouders 

• Leerlingenbibliotheek 

• Vieringen met en voor de leerlingen,  

• Geschenken aan leerlingen 

• (aanvullende) Verzekeringen 

De vrijwillige ouderbijdrage is € 55 per leerling per jaar. 

 
Daarnaast vragen we een bijdrage in de schoolkosten zoals: 

 

• Kosten voor extra activiteiten en introductiedagen 

• Kosten voor diverse niet-lesgebonden zaken zoals huur voor leerlingkluisjes en 

kopieertegoed 

• Talentstromen 

• Diverse excursies en werkweken  
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Talentstromen 

Leerlingen maken een keuze in de talentstromen. Voor de extra uitgaven die nodig zijn om de 

talentstromen uit te voeren vragen we een bijdrage van ouders. De bijdrage voor de verschillende 

keuzes zijn: 

Talentstroom of profielkeuze Afkorting Bedrag 

Gymnasium la € 20 
Technasium o&o € 25 

Cambridge Engels  cam € 25 
DELF  € 25 

Cultuurklas ck € 50 
Sportklas so € 125 

Sportklas zeilkamp  PM 
LO2 (sport en bewegen) lo2 € 70 

Bewegen, sport en maatschappij bsm € 80 
Zorg & welzijn z&w € 31 

Economie en ondernemen e&o  
Techniek tn € 10 

 

 

Samenvatting ouderbijdrage en schoolkosten: 

 

 € 1 2 3 4 5 6 

Ouderbijdrage 55 X X X X X X 
Kluisje 19 X X X X X X 

Kopieertegoed 3 X X X X X X 
Activiteiten 25 X X X X X  
Introductie 15 X X     

Talentstromen * X X X X X X 
Excursies 

(gem) 
**       

 

*) Afhankelijk van de gekozen talentstroom of profielkeuze 

**) Afhankelijk van leerjaar en excursies die uitgevoerd worden. Het bedrag is afhankelijk van de bestemming. 

Met het oog op de corona-maatregelen zijn de excursies en schoolreizen die geen onderdeel uitmaken van het 

lesprogramma opgeschort. Als later besloten wordt om de schoolreis wel uit te voeren ontvangen ouders 

hiervoor een factuur. 
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Bijdrage kosten die voor rekening van de ouders komen  

Daarnaast vragen we een bijdrage voor leermiddelen die voor rekening van de ouders komen zoals: 

  

• extra materiaalkosten voor (praktijk)vakken. Bijvoorbeeld voor kunst en 

cultuur of de praktijkvakken in het vmbo. 

• vakgereedschap, materialen, kleding en/of schoenen voor de vmbo 

opleidingen basis-kader. Deze opleidingen kunnen niet gevolgd worden 

zonder de aanschaf van deze materialen. 

 

 

WIS Collect 

Voor deze kosten ontvangt u van ons een factuur vanuit het systeem WIS Collect. Eind 

september, ontvangt u van ons een mail met daarin een persoonlijke link naar het 

webadres van WIS Collect (http://emelwerda.wiscollect.nl). Met behulp van deze link 

kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. Hier kunt de factuur laten generen en 

betalen via IDEAL of via overboeking. U kunt kiezen voor betalingen in drie termijnen of 

in één keer. Heeft u vragen over de digitale facturering of de betaaltermijnen dan kunt 

u contact opnemen met schoolkosten@emelwerda.nl. 

 

Overigens kennen veel gemeenten een regeling, zoals het Meedoenpakket Jongeren, 

waarbij men in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. 

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. 

Voor de gemeente Noordoostpolder: www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket.nl. 

 

Algemeen 

Een leerling heeft de normale zaken nodig zoals pen, papier, (kleur)potloden, snelhechters, ringband, 

schaar etc. nodig. Verder: koop een redelijk aantal gewone schriften. Wacht voordat je een speciaal 

soort schrift nodig hebt de aanwijzingen van je docent af.  

 

Laptop 

In de lessen gebruiken wij een laptop. Ouders ontvangen informatie over de specificaties waaraan de 

laptop dient te voldoen. Men kan zelf de computer kopen of wij informeren over een partij die 

hiervoor is benaderd. (Documenten - Schoolwiki Emelwerda College). 

Als een leerling geen computer kan kopen, kan men bij de Gemeente een beroep doen op het 

meedoen pakket. Ook kan men via de school een leendevice aangeboden krijgen. 

 

 

 

 

 

mailto:schoolkosten@emelwerda.nl
http://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket.nl.
https://emelwerda.schoolwiki.nl/docs/emelwerda-college-brugklas-informatie-en
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Wiskunde 

In elke les de etui meenemen waarin het volgende zit:  

- passer 

- geodriehoek 

- HB potlood 

- kleurpotloden 

- puntenslijper 

- vlakgom 

- een rode pen 

Tekeningen mogen alleen met potlood en zo nodig geodriehoek gemaakt worden. 

Vanaf de brugklas wordt gewerkt met een rekenmachine. Wij werken in de lessen met de 

rekenmachine van Texas Instruments TI-30XB. Vanaf klas 4 wordt met een grafische rekenmachine 

gewerkt.  

Leerlingen in klas 4 havo of vwo dienen voor het vak wiskunde een grafische rekenmachine aan te 

schaffen. Deze rekenmachine wordt gebruikt bij het examen en daarom is het belangrijk dat hij aan 

de juiste specificaties voldoet. In ieder geval is toegestaan: Texas Instruments TI-84 Plus (python 

edition) vanaf versie OS 5.6.0. Indien u vragen heeft over de rekenmachine kunt u contact opnemen 

met de vakdocent van uw kind. 

 

Kunst en cultuur 
Voor instroomleerlingen klas 2 en 3 met K&C in het vakkenpakket vragen wij de aanschaf van een 

tekenetui. Om te zorgen dat je etui de juiste inhoud heeft kun je die via school aanschaffen voor € 

21,00 per stuk. 

Overige materialen waar we tijdens de kunstvakken (K&C, Muziek, Kunst, CKV) gebruik van maken 

zijn: 

- Snelhechter 

- Pritt-stift 

- Koptelefoon/oortjes met mini-jack (Geen bluetooth, geen Apple oortjes) 

 
Engels 

Leerlingen in klas 4 hebben een woordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands nodig. 

Voor brugklassers Cambridge Engels is het aan te bevelen om Longman-Active Study Dictionary (ISBN 

9781408218327) aan te schaffen. 

 

Muziek 

Leerlingen in klas 1 tot en met 3 hebben voor het vak muziek koptelefoon/oortjes en een snelhechter 

nodig. 
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Aardrijkskunde 

Als een leerling in klas 4 het vak aardrijkskunde of e&m heeft is het nodig een Grote Bosatlas te 

hebben. 

 

Samenvatting aan te schaffen materialen 

 Leerjaar Gebruikt bij vak 

Algemene materialen zoals pen, papier 
etc 

Alle  

Laptop 1 t/m 4  

Agenda Alle  

Materialen wiskunde zoals aangegeven Als leerling vak volgt Wiskunde 

Materialen kunst en cultuur zoals 
aangegeven 

Als leerling vak volgt K&C, Muziek, Kunst, CKV 

Oortjes (koptelefoon) Klas 1 t/m 3 Muziek 

Longman-Active Study Dictionary Als leerling vak volgt Cambridge Engels 

Woordenboeken NL-EN en EN-NL Klas 4 havo en vwo Engels 

Woordenboeken NL-DU en DU-NL Klas 4 havo en vwo Duits 

Woordenboeken NL-FR en FR-NL Klas 4 havo en vwo Frans 

Grote Bosatlas Klas 4 havo en vwo Aardrijkskunde en E&M 

Rekenmachine Texas Instruments TI-30XB Alle Wiskunde 

Grafische rekenmachine  Klas 4, 5 en 6 havo en vwo Wiskunde 

Gymkleding (via school) Klas 1 t/m 3 Gymnastiek 

Teken etui (via school) Klas 2 en instroom klas 3 Kunst en cultuur  

 

 

De volgende kosten komen voor rekening van de ouders maar zijn via de school aan te schaffen: 

 € 1 2 3 4 5 6 

Gymkleding 25 X      

Teken etui 21  X X    
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Schoolboeken 

De boeken en digitale leermiddelen die noodzakelijk zijn voor de lessen worden geleverd via VanDijk. 

Voordat het nieuwe schooljaar begint wordt het boekenpakket naar het woonadres van de leerling 

gestuurd. Het boekenpakket bestaat uit leer- en werkboeken. De werkboeken worden eigendom van 

de leerling en hoeven niet meer ingeleverd te worden. Met de leerboeken, die gehuurd worden en 

daarom weer inlevert dienen te worden, dient zorgvuldig te worden omgegaan. We raden daarom 

aan om de leerboeken tijdens het schooljaar te kaften. Beschadiging buiten normaal gebruik van 

boeken of het verlies van boeken zijn voor rekening van de leerling.  

Via de website van VanDijk kunnen aanvullende keuzes kunnen bijvoorbeeld een extra boekenpakket 

zijn. Hieraan zijn wel kosten verbonden die voor rekening van de ouders komen. Ook de kosten van 

een niveau- of vakwisseling  kunnen in rekening worden gebracht. 

De digitale leermiddelen zijn beschikbaar via het Magister-account van de leerling. 

Aan het eind van het schooljaar worden de leerboeken weer ingeleverd bij VanDijk. Er wordt op 

school een moment hiervoor georganiseerd waarvan de leerling tijdig bericht ontvangt.  

 

Verzekeringen 

Met betrekking tot verzekeringen en aansprakelijkheid is het volgende van belang: 

De scholierenongevallenverzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende de 

schooltijd (incl. de pauzes) en op weg van school naar huis en tijdens alle activiteiten en 

bijeenkomsten met goedkeuring of medeweten van het schoolbestuur georganiseerd in binnen- en 

buitenland. Voor inlichtingen over de specifieke voorwaarden van deze verzekering kunt u terecht bij 

de administratie. 

Indien de leerlingen door hun schuld aan anderen schade toebrengen, zullen praktisch steeds de 

leerling of de ouders aansprakelijk worden gesteld. Aan de ouders wordt geadviseerd voor dit risico 

zelf een W.A.-verzekering af te sluiten. Schade ten gevolge van sportbeoefening valt meestal niet 

onder de W.A.-verzekering omdat hier, naar het oordeel van de verzekeringsmaatschappijen, sprake 

is van een verhoogd risico. De ouders verplichten zich echter schade door schuld of 

onvoorzichtigheid van hun kind aan schooleigendommen toegebracht te vergoeden onafhankelijk 

van de verzekeringsvoorwaarden of van de jurisprudentie over Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.). 

Tijdens schoolreizen is voor de deelnemers een (basis)ongevallenverzekering afgesloten. De premie 

hiervoor is bij de reissom inbegrepen. 

Het bestuur van de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en vernieling van 

eigendommen van leerlingen. 
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Ziekmelding/verlofaanvraag  

Ziekmeldingen dienen vóór 09.00 uur bij voorkeur te worden doorgegeven via Magister, ook als de 

leerling het eerste uur vrij heeft.  

Verlofaanvragen kunnen via de mail doorgegeven worden aan verzuim@emelwerda.nl.  

Telefonische ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden aan de onderwijsassistentes: 

 

havo en vwo, 0527 634579 

Mw. H. Plat-Maat en mw. M. Touker 
 

mavo, 0527 745877 

Mw. R. Kasler-Hettema en mw. Y. Van der Zee 
 

Vakcollege Noordoostpolder, 0527 

634589 Mw. R. Bakker-Daniëls 

 

Als een leerling zonder opgave van reden afwezig blijkt te zijn, nemen wij contact op 

met thuis. Tussen 08.30 en 09.30 uur vindt de absentieregistratie plaats. 

Indien een leerling na het weekend nog ziek is, verwachten we dat de melding op 

maandag wordt herhaald. Gebeurt dit niet, dan roept dat altijd vragen bij ons op. 

Graag uw volledige medewerking in deze administratieve, maar zeer noodzakelijke 

aangelegenheden. 

 

Mocht de leerling op school ziek worden, dan moet hij/zij zich afmelden bij het leerplein 

of de mediatheek zodat de ziekmelding geregistreerd kan worden. Om als school de 

zekerheid te hebben dat de betreffende zieke leerling goed thuis is gekomen, moet de 

ouder of leerling bij thuiskomst even naar school bellen. 

 

havo en vwo, 0527 634579 
 

mavo, 0527 745877 
 

Vakcollege Noordoostpolder, 0527 634589 
 

Bij afwezigheid van de onderwijsassistente wordt de telefoon automatisch 

doorgeschakeld naar de receptie. 

 

Bereikbaarheid 

De school is elke werkdag vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar. 
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Begin van de lessen en uitreiking van het rooster 

Voor de leerlingen van de brugklassen en voor de nieuw samengestelde groepen zijn 

introductieactiviteiten gepland om de gewenning soepel te laten verlopen. Deze 

activiteiten vinden per afdeling plaats en zijn verschillend van opzet. Het programma 

voor die eerste twee weken wordt in de laatste week van de schoolvakantie 

gecommuniceerd. 

 

 

Het 45-minutenrooster 

 
 pauzetijden 1: 

 
 

EC: 

12 mavo 

123 havo 

12 vwo 

 

Vakcollege: 

leerjaar 1&2 

Pauzetijden 2: 
 
 

EC: 

34 mavo 45 

havo 3456 

vwo 

 

Vakcollege 

leerjaar 3&4 

08.30-09.15 1 1 

09.15-10.00 2 2 
 

10.00-11.00 
10.00-10.15 3 

3 10.45-11.00 

11.00-11.45 4 4 
 

11.45-13.00 
11.45-12.15 5 

5 12.30-13.00 

13.00-13.45 6 6 
 

13.45-14.45 
7 7 

14.30 14.45 14.30-14.45 

14.45-15.30 8 8 

15.30-16.15 9 9 

 

Let op: havo-3 heeft de pauzetijden met de klassen 1&2 mhv 
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Kluisjes, sleutels en andere zaken 

Kluispas leerlingenkluisjes 

Voor alle leerlingen is er een verplicht kluisje op school beschikbaar. Hierin kunnen zij 

naast hun jassen gymspullen bewaren en boeken die zij niet de hele dag willen 

meenemen. Ook is het kluisje bedoeld voor het opbergen van kostbare en niet in de 

klas te gebruiken zaken zoals mobiele telefoons. 

De huur van het kluisje zit bij het totale bedrag in dat ouders aan het begin van het jaar 

verschuldigd zijn. De kluishuur bedraagt per jaar € 19,00. Een kluispas is voor de gehele 

schoolloopbaan. Bij verlies kan men een nieuwe krijgen tegen de betaling van € 5,00. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de conciërge van het gebouw waar je les krijgt. 

 

 

E-bike-stalling 

De toegang tot de E-bike-stalling wordt gekoppeld aan de kluispas. Administratie ervan 

vindt plaats in Magister. Belangstellenden kunnen zich melden bij de conciërge. 

 

Bromfietsen en scooters kunnen geparkeerd worden bij de hoofdingang van de Wilg, 

naast de E-bike stalling, op de daarvoor bestemde plaatsen. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden. 

 

E-bike bezitters betalen voor het gebruik van de stalling € 5,- 

administratiekosten per cursusjaar.  

 

Gevonden voorwerpen 

In de drie gebouwen liggen vaak de nodige gevonden voorwerpen, zoals kleding, 

portemonnees, sieraden, horloges, enz. Degene die iets kwijt is, wordt verzocht in de 

gebouwen nog eens goed naar het vermiste te zoeken en/of bij de conciërge te 

informeren. Regel deze zaken vóór de zomervakantie, want als de grote schoonmaak 

begint, wordt bijna niets bewaard. 

 

Gymkleding 

1. De leerlingen uit klas 1 en 2 dragen verplichte gymkleding, een blauw shirt met het 

logo van de school en een zwarte broek. De leerlingen in het Vakcollege dragen een 

paars shirt met logo Vakcollege en een zwarte broek. In klas 3 en verder hebben de 

leerlingen een  vrije keuze in sportkleding.   

2. De brugklasleerlingen krijgen gymkleding via de docent die het vak lo geeft. In het 

totaalbedrag dat de ouders/verzorgers in rekening wordt gebracht, is het bedrag 

voor gymkleding dan ook opgenomen. In de bedragen voor de andere klassen is 

geen bedrag opgenomen voor gymkleding. Leerlingen uit de 2e klassen die voor 

het eerst het Emelwerda College bezoeken en gymkleding willen aanschaffen, 

kunnen dit doen tegen contante betaling bij lo-docenten. 
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3. Het schoeisel dat men tijdens de les draagt moet geschikt zijn om mee te kunnen 

sporten. In de zaal mogen geen schoenen worden gedragen die strepen achterlaten. 

Bijna alle zwarte zolen geven af. Neem geen risico, koop dus geen sportschoenen met 

zwarte zolen wanneer je ze ook binnen wilt gebruiken. Verder is het een vereiste dat 

de schoenen goed passen en stevigheid geven aan de voeten, dit om blessures te 

voorkomen. Het sporten met losse/weggestoken veters is niet toegestaan. 

4. Bij de lessen buiten zal men rekening moeten houden met wisselende 

temperaturen. In overleg met de docent mag er een trainingspak worden 

gedragen over de gymkleding. In kleding die gedurende de dag in de lessen wordt 

gedragen mag uit hygiënische overwegingen niet gesport worden. Het is raadzaam 

om droge sokken mee te nemen wanneer er buiten lessen zijn. 

 

De kosten voor gymkleding staan vermeld in het kostenoverzicht per klas verderop in dit 

boekje. Het kan gebeuren dat uw kind niet in staat is deel te nemen aan de les. Wilt u dit 

via een briefje aan de docent meedelen? Zonder briefje zal de leerling gewoon moeten 

deelnemen aan de gymles. Bij langdurig geblesseerden zal de docent de leerling andere 

taken in de gymles geven zoals: scheidsrechteren, activiteit begeleiden, verslag maken 

of een vervangende opdracht. 

 

Inleveren werkstukken en verslagen 

Werkstukken en verslagen kunnen ingeleverd worden bij het zorgatelier van het 

Vakcollege in gebouw de Es, bij ‘het Leerplein’ in gebouw de Wilg of bij ‘de mediatheek’ 

in gebouw de Peppel. 
 
 

Gebruik van nietmachine en perforators e.d. 

Leerlingen die materiaal nodig hebben voor bijvoorbeeld het inbinden, perforeren en 

nieten van werkstukken kunnen deze in de mediatheek of in het leerplein vinden. 

 

Hoe en wat in de mediatheek 

 

Plaats en lidmaatschap 

De mediatheek bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw "De Peppel". De 

mediatheek is toegankelijk voor alle leerlingen en personeelsleden die verbonden zijn 

aan het Emelwerda College. Alle leerlingen zijn gratis lid van de mediatheek tijdens hun 

Emelwerda-loopbaan. 
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Openingstijden 

De mediatheek is elke dag geopend. De openingstijden van het bibliotheekgedeelte zijn: 

 

Maandag t/m donderdag  09.00 – 13.00  13.30 – 15.00  

Vrijdag  09.00 – 13.00   

Het bibliotheekgedeelte is gesloten van  09.30 – 09.50   
 

 

De collectie 
De collectie van de bibliotheek bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Jeugdboeken 12+ 
- Jeugdboeken voor de moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans) voor de 

onderbouw 
- Literatuur voor Nederlands en de moderne vreemde talen 
- Informatieve en studieboeken 
- Literaire knipselmappen met recensies  
- Naslagwerken 

 

Algemene regels voor het gebruik van de mediatheek  

Er gelden de volgende regels: 

- Tassen en etenswaren mogen niet meegenomen worden naar de 

werkplek.  

- In de mediatheek staat een tassenrek waarop de tassen neergelegd 

kunnen worden. 

- Eten, drinken, bellen of luisteren naar muziek is in de mediatheek niet toegestaan. 

- Materialen worden alleen met behulp van de eigen schoolpas geleend.  

- De mediatheek wordt alleen gebruikt voor studiedoeleinden. 

- Je houdt rekening met de andere leerlingen die gebruik maken van de mediatheek.  
- Wil je uitgebreid kletsen dan is de kantine of het schoolplein een betere plek.  
 

Uitlenen 

Je kunt alleen met je eigen schoolpas max. 4 materialen lenen. De materialen worden 

voor een periode van 3 weken aan je uitgeleend. 

Voorin een boek wordt de datum gestempeld waarop het boek etc. moet 

worden teruggebracht. 

 

Wanneer het materiaal te laat wordt terug gebracht, moet je € 0,05 per materiaal per 

dag betalen, vakanties en weekenden tellen niet mee. De boete moet gelijk bij het 

inleveren van het materiaal worden betaald. 

Je ontvangt een herinneringsbrief wanneer je de materialen 8 weken thuis hebt (3 

weken uitleentermijn en 5 weken te laat). 

 

Naslagwerken, encyclopedieën, uittrekselboeken, woordenboeken en literaire 

knipselmappen worden niet uitgeleend. Uit deze boeken mag je altijd kopiëren, maar 

laat even zien wat je meeneemt. 
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Verlengen 

Wanneer je de boek(en) nog nodig hebt en de uitleentermijn is afgelopen, kun je de 

boeken altijd verlengen. Dit kan door met het boek en je schoolpas even naar de 

mediatheek te komen en dan wordt het boek opnieuw voor 3 weken aan je 

uitgeleend. Wanneer het boek door iemand is gereserveerd, kan het niet meer 

verlengd worden. 

 

Reserveren 

Wanneer de materialen die jij nodig hebt uitgeleend zijn, kun je ze gratis laten 

reserveren. Wanneer het betreffende boek bij de mediatheek wordt ingeleverd, wordt 

het voor je achtergehouden en ontvang je thuis een brief met de vraag of je het boek 

komt ophalen. Wanneer je het boek niet meer nodig hebt, kom het dan even melden. 

 
 
Schoolpas 

Voor iedere leerling wordt ieder schooljaar een nieuwe pas gemaakt. Deze pas wordt 

ook als mediatheekpas gebruikt. Je kunt deze pas aan het begin van het schooljaar 

afhalen bij de mediatheek. 

Op de pas staat je naam, je klas, je administratienummer, het betreffende cursusjaar 

en je pasfoto. Het administratienummer is het nummer dat je ook nodig hebt om in te 

loggen op het schoolnetwerk. 

Om te zorgen dat op alle pasjes een pasfoto staat, komt de schoolfotograaf 4x per 

jaar op school. In het voorjaar twee keer, tijdens de kennismakingsavonden van de 

nieuwe brugklassers en in september/oktober voor de absente en nieuwe leerlingen. 

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen dit lezen op de 

publicatieborden. 

 

Voor degenen die nog niet op de foto zijn geweest wordt een vervangend pasje 

gemaakt. De vervangende pasjes zijn geldig totdat de nieuwe pasjes met foto klaar zijn. 

 

Leerlingen die na het laatste bezoek van de schoolfotograaf (eind september/ begin 

oktober) nog niet op de foto zijn geweest, of die na het bezoek van de fotograaf op 

school komen, moeten zelf een pasfoto bij de mediatheek inleveren. De volgende dag 

is dan de schoolpas klaar. 

 

Wanneer je je schoolpas kwijtraakt, kun je bij de schoolmediatheek een nieuwe pas 

laten maken. Hiervoor moet je een pasfoto inleveren en € 3,00 betalen. 

 


