
Wijziging in het verstrekken van de lesboeken 
Boeken volgend schooljaar (2018-2019) 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Tot en met dit jaar werden de schoolboeken op het Carolus Clusius College verzorgd door een eigen 

intern boekenfonds. 

Vanaf volgend schooljaar worden onze schoolboeken geleverd door een nieuwe leverancier. 

Het boekendistributiebedrijf Iddink verzorgt de schoolboeken door middel van een extern 

boekenfonds. 

Dit betekent uiteraard dat er wijzigingen zullen zijn met betrekking tot de uitgave en inname van 

schoolboeken. 

Deze boekenleverancier is door middel van een Europese aanbesteding als beste uit de bus 

gekomen. 

Hieronder vindt u een opsomming met de belangrijkste wijzigingen: 

 

• De belangrijkste verandering is dat u, de ouder, verantwoordelijk bent voor het tijdig bestellen van de 

schoolboeken. 

• U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de bestelling. 

• De schoolboeken worden komend schooljaar niet meer op school uitgedeeld maar u krijgt ze 

thuisbezorgd. 

• Met vragen en of opmerkingen moet u vanaf komend schooljaar bij de klantenservice van Iddink zijn. 

Ook voor vragen/problemen rondom de digitale leermiddelen moet u bij de klantenservice van Iddink 

zijn. 

• Vanaf komend schooljaar mogen de leerlingen in alle werkboeken schrijven. 

• Aan het einde van komend schooljaar doet Iddink zelf de inname van de schoolboeken. 

• Bij een ontbrekend boek of beschadigingen krijgt u hiervoor een factuur thuis gestuurd. 

• In geval van op- en afstroom kunt u zelf de nieuwe boeken bestellen en de oude retour sturen. De 

nieuwe boeken hoeven uiteraard niet betaald te worden, Iddink vraagt alleen een kleine tegemoetkoming 

voor de verzendkosten. 

Belangrijke data 

 

Dit aflopende schooljaar worden de boeken nog op de traditionele manier op het CCC ingeleverd.  

De inleverdata zijn: 

- Maandag 16 Juli 2018, boeken inleveren klassen 1, 2 en 3 

- Dinsdag 17 Juli 2018, boeken inleveren klassen 4 en 5 

Wanneer bestellen? 

 

- Het is belangrijk dat je vóór maandag 23 juli 2018 bestelt, zodat je zeker weet dat je je 

schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet 

naar welke klas je volgend jaar gaat. 

- Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze 

extra kosten brengen wij gedeeltelijk in rekening. 

Met uw medewerking zorgen we samen voor de tijdige en correcte levering van de nieuwe 

schoolboeken. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

Dhr. C. Giesen, cgiesen@hetccc.nl  boekenfondsbeheerder. 

                                                                                                                                          

Met vriendelijke groet,                                                  

J.A. van Benthem, hvanbenthem@hetccc.nl  

Teamleider OOP en onderwijs ondersteunende taken 
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