
Boeken inleveren en bestellen 
Op de website staan verschillende documenten i.v.m. inleveren en bestellen van boeken 
(www.usgym.nl, op het USG, praktische informatie, boeken bestellen-inleveren). 

Boeken (coronaproof) inleveren. 
Bij het inleveren van boeken is onderscheid te maken tussen boeken gehuurd van Iddink en 
boeken van school. Over in te leveren leesboeken van de mediatheek hebben jullie via 
magister een bericht ontvangen van onze mediathecaris Debbie Broekers.   
Het boeken inleveren (Iddink en school) geschiedt volgens schema (data, tijdstippen per 
leerjaar/klas) dat gemaild is. 
 
Iddink  
Iddink heeft informatie verstuurd over hoe de van Iddink gehuurde boeken in te leveren. 
Lees deze informatie goed door en lever de boeken aan zoals in deze informatie gevraagd 
wordt. 
Bij binnenkomst in school lever je allereerst het pakket Iddink in(auditorium/kantine). Je 
krijgt een kaartje met sticker als bewijs van inlevering. Vervolgens loop je door naar 
C007/C008 en lever je de boeken van school in.  
 
School 
Maak van de boeken van school een handzaam pakket (bijv in plastic tas). Deze pakketten 
leg je netjes op een tafel. De week voor de school begint worden deze boeken gescand en 
wordt duidelijk of alles door jou is ingeleverd. Op de website staat een document welke 
boeken je van school geleend zou kunnen hebben. Kijk goed of je alle boeken inlevert.  
Bij twijfel welke boeken jij van school geleend hebt mag je mailen naar de mediatheek 
(mediatheek@usgym.nl ).  
 
Boeken bestellen 
Boeken bestellen gaat via Iddink. Onze schoolcode dit jaar is N9HHYY7C. 
Op de website staat de leermiddelenlijst 20 21. Daarin is te zien welke boeken via Iddink 
besteld moeten worden en welke boeken via school verstrekt gaan worden.  
Ouders en leerlingen leerjaar 4 (2020-2021) en leerjaar 5 (2020-2021) verzoeken wij de 
boekenbrief (zie website) goed te lezen i.v.m. bestellen boeken van extra vakken.  
 
Versnellers 
Bij Iddink zijn de namen bekend van leerlingen die volgend schooljaar een of meerdere 
vakken in een hoger leerjaar volgen. Deze leerlingen bestellen boeken voor het leerjaar 
waartoe zij behoren. Iddink gaat ervoor zorgen dat het boek voor vak hoger leerjaar 
nabezorgd gaat worden. 
 
Zomerschool 
Bij Iddink zijn de namen bekend van leerlingen die voor een of meerdere vakken de 
zomerschool volgen. Over het inleveren van de betreffende boeken worden de leerlingen 
door Iddink geïnformeerd. 
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