
 

Boekenlijst 
Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgt elke leerling een boekenlijst bij zijn/haar boekenpakket. Ontbreken 
er boeken dan kunt u een mail sturen naar: toa@stellingwerfcollege.nl o.v.v kind, klas en boek. Uw 
zoon of dochter kan bij de boekenfondsbeheerders/TOA’s vragen of de ontbrekende boeken al 
binnengekomen zijn. Dit kan elke schooldag van 13.30 uur tot 16.30 uur, ons kantoor is tegenover 
het lokaal C202. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om het boekenpakket voor 1 oktober 
compleet te hebben. 
 
Als de boeken bij ontvangst beschadigd zijn en dit staat niet voorin het boek vermeld, dan kan uw 
zoon of dochter naar de boekenfondsbeheerders/TOA’s gaan om het boek te laten zien. De schade 
kan dan alsnog voorin het boek worden geschreven, met datum en een paraaf. Dan is het voor 
iedereen duidelijk dat het boek aan het begin van het schooljaar beschadigd is ontvangen. Het laten 
controleren op schade kan elke schooldag van 13.30 uur tot 16.30 uur, ons kantoor is tegenover 
lokaal C202. Dit kan tot 1 oktober.  
 
Boekenschade en vermissing 
 

Als uw zoon of dochter natte boeken heeft: 

• Dan kan hij/zij naar de boekenfondsbeheerders/ TOA’s gaan om zelf papieren doekjes in de 
boeken te leggen. De natte boeken worden vervolgens gedroogd in een oven.  

• Na droging zet één van de boekenfondsbeheerders/TOA’s een datum en paraaf voorin het boek, 
om aan te geven dat de schade gezien is. We brengen eventueel een schadebedrag in rekening.  

 

Als bij de boekeninname blijkt dat de boeken schade hebben opgelopen door onzorgvuldig omgaan 
met de boeken of doordat de boeken nat zijn geweest dan: 

• Wordt er gekeken of de schade al voorin het boek staat vermeld. 

• Als dit niet het geval is dan kan een schadebedrag in rekening worden gebracht, omdat uw kind 
de schade niet aan het begin of gedurende het schooljaar heeft laten zien. De schade wordt dan 
voorin het boek geschreven. 

 

Bij boekvermissing: 

• Wordt wel het bedrag van het vermiste boek in rekening gebracht.  

• Als het boek na betaling wordt teruggevonden kan het boek door uw kind worden ingeleverd, 
het betaalde bedrag wordt dan teruggestort. 

• Dit geldt zowel voor boeken die gedurende het schooljaar vermist raken, dan wel vermist blijken 
te zijn bij de boekeninname. 

 
Boeken kaften 
Alle leerlingen zijn verplicht om hun boek te kaften met een papieren kaft. Rekbare kaften mogen 
niet gebruikt worden, omdat deze vaak niet passen waardoor er schade aan de boeken ontstaat. Ook 
nemen rekbare kaften bijna geen vocht op als de boeken nat zijn geworden. Ook mag er geen plastic 
kaftpapier worden gebruikt. Dit omdat het geen vocht opneemt als de boeken nat zijn geworden of 
het vocht blijft juist in de kaft staan. De schade aan de boeken wordt dan over het algemeen alleen 
maar groter en dat willen we juist voorkomen. 
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