De veranderingen op een rijtje

Kunt u de mail niet goed lezen? KLIK HIER

Beste relatie,
Het inleveren gaat weer beginnen! Inmiddels hebben alle leerlingen hun
inleverformulier van ons ontvangen. Op dit formulier staan de boeken die ze
moeten inleveren en een instructie over het inleveren. Door extra
aangescherpte maatregelen rondom het Covid-19 virus en in overleg met de
onderwijsinstellingen, is het inleverproces nog veiliger gemaakt. Hierover
hebben we uw leerlingen geïnformeerd.
Wilt u deze extra mail alvast lezen? Klik dan hier.
Extra voorbereiding
Het inleverproces is nu extra snel en houdt rekening met de Corona
maatregelen. Hier zorgen wij zo goed mogelijk voor. Daarom vragen we de
leerlingen mee te helpen aan een snelle inlevering door een goede
voorbereiding. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in het proces.

1. Thuis een pakket samen stellen
We vragen de leerlingen alvast thuis een pakket van hun boeken te maken
door ze samen te binden met bijvoorbeeld een stevige elastiek. Of ze in
een plastic zak te stoppen. En het formulier zichtbaar toe te voegen.
2. Controle boeken op eigen locatie
Door Corona kunnen we de boeken niet op school controleren maar doen we
dit op onze eigen locatie. De leerlingen ontvangen hierdoor dus geen
stempel op hun inleverformulier.

3. Inleverbewijs
Zodra we een pakket van een leerling hebben verwerkt, ontvang deze
leerling en ouder een mail waarin staat hoe we de inlevering hebben
verwerkt. Dat is dus niet dezelfde avond, maar duurt een aantal dagen.
Let op! Als uit de controle blijkt dat boeken ontbreken of zijn beschadigd,
zal de leerling hiervoor een schadefactuur ontvangen. We handelen dit af
zoals met u is afgesproken.

Snelle en veilige inlevering
Uiteraard staan we op school voor u klaar en zorgen we voor een snelle
inlevering. Na 15 seconden kan een leerling alweer buiten staan! Snel en veilig.
Heeft u nog vragen over deze mail? Neemt u dan contact op met uw vaste
contactpersoon.
Vriendelijke groet
Team VanDijk Inleveren
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