
Utrecht, juni 2020 

BETREFT : SCHOOLBOEKEN 2020-2021 
 
Geachte ouders / verzorgers en beste leerling, 
 
Vanaf 2009 – 2010 ontvangen scholen van de overheid een vergoeding voor het lesmateriaal dat 
door school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. 
Onder deze zogenaamde gratis schoolboeken vallen NIET aanvullende leermiddelen zoals atlassen, 
woordenboeken, BINAS, uitwerking – en antwoordboeken, agenda, rekenmachine, sportkleding, 
schriften, excursies, reizen en uitwisselingen etc. Laatstgenoemde voorbeelden zijn voor rekening 
van de ouders/verzorgers. 
 
Het door de overheid per leerling beschikbaar gestelde bedrag is ontoereikend om alle benodigde 
lesmateriaal aan te schaffen. Het is louter om financiële reden dat wij de volgende maatregelen 
moeten nemen om uit te komen met het ontvangen boekengeld.  

- Voor enkele vakken heeft de school boeken in eigen beheer genomen Deze boeken worden 
niet op de bestellijst van Iddink vermeld. 

- Aan het begin van het schooljaar worden deze boeken per klas/cluster op naam aan de 
leerlingen uitgedeeld (via de mediatheek). 

- Op de website www.usgym.nl onder knopouders, praktische informatie, boeken bestellen 
vindt U de nodige informatie zoals bijv. deze brief, de leermiddelenlijst, informatie van 
Iddink. 

- Uitwerking – en antwoordboeken worden per klas door de school aangeschaft of staan in de 
ELO.  Deze staan wel op de boekenlijst als aanbevolen. Dit voor het geval uw zoon/dochter 
het prettig vindt deze boekjes zelf te hebben. Het staat u vrij deze zelf aan te schaffen. Op 
onze website treft u de titels en de bijbehorende ISBN – nummer aan. 

- Keuzevakken leerjaar 4. Is er sprake van een extra keuzevak (e1, e2 of e3) dient gewacht te 
worden met het bestellen. Op het moment dat het rooster bekend is (donderdag/vrijdag 
voor aanvang nieuwe schooljaar), is ook te zien of het extra keuzevak geplaatst is. Op dat 
moment kan bijbehorend leermiddel besteld worden. Is het vak niet geplaatst betekent dit 
nog niet dat het niet gevolgd kan worden. De eerste week van het schooljaar wordt met 
betreffende leerlingen overlegd wat er mogelijk is. (zie ook website, ouders, rooster) 

- Keuzevakken leerjaar 5. Is er sprake van een extra vak in het vrije deel (e1, e2 of e3) dient 
gewacht te worden met het bestellen. (zie keuzevakken leerjaar 4). Wij zijn genoodzaakt 
voor huur/aanschaf boeken extra vak(ken) een vergoeding te vragen (30 euro). T.z.t krijgt u 
van de administratie een bericht hierover. 
 

Het bestellen van het boekenpakket gaat via Iddink. (zie website, ouders, boeken (Iddink) voor 
bestelinformatie. Onze schoolcode is N9HHYY7C 
 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Paula Mostert / conrector onderbouw 
Erik Kamerbeek / conrector Middenbouw 
Aad van Diemen / conrector Bovenbouw 
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