Oisterwijk, 10 april 2019

Betreft: Bestellen schoolboekenpakket en schoolpas 2018-2019 voor leerlingen afkomstig van een
andere school voor voortgezet onderwijs

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,
Op korte termijn gaat je schoolcarrière bij 2College Durendael van start!
In deze brief vind je informatie over het bestellen van je schoolboekenpakket en over je
gecombineerde school- en bibliotheekpasje (schoolpas).
Boekenpakket Iddink 2018-2019 “De leerling bestelt”
Schoolboeken moeten worden besteld bij de firma Iddink.
Dit kan via: https://www.iddink.nl/bestellen/
De verplichte schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld. Voor bestellingen gedurende het
schooljaar (na 8 juli 2018) brengt Iddink € 4,95 in rekening per bestelling.
Als je voor de eerste keer boeken bij Iddink bestelt, moet je een persoonlijk account aanmaken. De
schoolcode die hierbij gevraagd wordt is: 4K9VRWHM. Vervolgens kun je boeken bestellen.

Heb je op de vorige al boeken besteld bij Iddink dan kun je gebruik maken van je bestaande
inlogaccount. Wel moet de schoolcode worden gewijzigd in die van 2College Durendael: 4K9VRWHM
zodat Iddink weet dat je op een andere school zit.
Bruikleenverklaring
Lees de bruikleenverklaring gratis schoolboeken van Iddink goed door, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan. Je vindt deze op
https://iddink.nl/pdf/bruikleenverklaring_gratis_schoolboeken.pdf
Het Iddink-account blijft je gehele schoolloopbaan geldig.
Aanvullende leermiddelen
Naast de boeken moet je zelf nog een rekenmachine aanschaffen. Verder zijn er nog enkele
aanvullende leermiddelen wenselijk. Meer informatie hierover staat onder op “Durendael / Onderwijs /
Boeken” onder "ZELF AAN TE SCHAFFEN" Je kunt deze zaken, tegen betaling, bestellen bij Iddink,
maar mag ze ook elders kopen.

Boekenpakket via school 2018-2019
Bij sommige vakken krijg je een boek te leen van school (b.v. een leesboek of boeken voor het vak
rekenen). Na gebruik moeten deze weer worden ingeleverd, zodat ze opnieuw kunnen worden
gebruikt. Ben zuinig op deze boeken. Als boeken bij het inleveren toch beschadigd zijn of niet worden
ingeleverd, ontvangen je ouders hiervoor een rekening.
Je nieuwe boekenpakket van Iddink
Iddink doet er alles aan om de pakketten zo compleet mogelijk af te leveren. In het pakket tref je een
boekenlijst aan, waarop staat welke boeken erin zitten en welke eventueel nog zullen worden na
geleverd. Controleer na ontvangst of je boekenpakket compleet is en of er geen ernstig beschadigde
boeken tussen zitten. Bewaar de meegeleverde boekenlijst goed! Als boeken bij het inleveren toch
beschadigd zijn of niet worden ingeleverd, ontvangen je ouders hiervoor een rekening.
Vragen of problemen met de geleverde boeken?
Voor boeken die door school zijn geleverd kun je terecht op de administratie bij de heer Lex
van Galen, boekenfondscoördinator van 2College Durendael, galen.l@2college.nl.
Zijn de boeken door “Iddink” geleverd neem dan contact op met de Iddink Klantenservice, via
telefoon (0318 648 761) of https://iddink-nl.custhelp.com/app
School- en bibliotheekpas in één!
Naast je boekenpakket ontvang je van ons een gecombineerde school- en bibliotheekpas. Deze heb je
op school nodig om je te identificeren bij bijvoorbeeld schoolfeesten. Ook om gebruik te kunnen
maken van een computer in de studiecentra of een printer heb je de scholpas nodig.
Bij alle vestigingen van “Bibliotheek Midden-Brabant” kun je de pas gebruiken om boeken te lenen.
Het pasje is gepersonaliseerd, dus jouw foto en gegevens staan er op. Je ontvangt elk schooljaar een
nieuwe pas. Alle (bibliotheek)boeken die je in je vrije tijd hebt geleend en eventuele boetes worden
overgezet naar de nieuwe pas.
Wees zuinig op je pas. Mocht je deze toch kwijtraken, meld dat direct bij “Bibliotheek Midden-Brabant”
(013 464 85 10). Je bibliotheekpas wordt dan direct geblokkeerd zodat derden er geen misbruik
van kunnen maken. Daarnaast moet je op de schooladministratie een nieuwe pas aanvragen tegen
kostprijs (op moment van dit schrijven € 13,--).
Veel succes met het bestellen van de boeken en wij wensen je een leerzame en fijne
periode op onze school toe.

Vriendelijke groeten,
Lex van Galen
boekenfondscoördinator
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