
 
 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 

 

Bergen NH, juli 2022  

 

Briefnummer: sdmcs/aj/2122432 

Betreft: eindejaarsinformatie  

        

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit is een belangrijke brief. Lees hem goed door. Het gaat over de volgende onderwerpen: 

   

1. inleveren van je boeken van Iddink op woensdag 13 juli;  

2. boeken door de school aangeschaft inleveren uiterlijk vrijdag 24 juni (indien inlevertermijn niet is verlengd); 

3. inleveren van mediatheekmaterialen uiterlijk vrijdag 24 juni (indien inlevertermijn niet is verlengd); 

4. rapporten ophalen vrijdag 15 juli; 

5. schoolpas; 

6. bestellen van je boeken voor volgend jaar; 

7. aanvang nieuwe schooljaar maandag 29 augustus; 

8. reserveren stalling en/of oplaadkluis elektrische fiets; 

9. reserveren scooterstalling. 

 

1. Boeken inleveren  

Je levert je boeken van Iddink op woensdag 13 juli in de C-VLEUGEL in. 

 

Eind juni krijg je van de firma Iddink een mail met je inleverformulier waarop alle boeken vermeld staan die je moet 

inleveren. Boeken die niet op deze lijst staan, lever je in bij de mediatheek. Je kan de mail ook terugvinden in je mailbox op 

je Iddink account. 

In de mail van Iddink wordt beschreven hoe je het boekenpakket moet aanleveren op school. Maak met je mobiel eerst een 

foto van de stapel boeken die je gaat inleveren, zodat je kunt aantonen welke boeken je hebt ingeleverd. Verpak 

vervolgens je boeken in een dichtgeplakte plastic zak en stop het inleverformulier in het pakket. Het pakket wordt 

ingenomen door medewerkers van de school. Boeken die niet meer bruikbaar zijn en/of niet op tijd zijn ingeleverd, worden 

in rekening gebracht.  

 

Kun je zelf niet komen op de vermelde tijd, laat dan je boeken door iemand anders inleveren.  

Op een andere dag of een andere tijd inleveren is helaas niet mogelijk.  
 
2. Er zijn ook boeken door de school aangeschaft (boekenfondsboeken) zoals werkboeken, examenbundels, 

samengevat (natuur- en scheikunde) 

Alle boeken die een barcode van de BSG hebben en examenbundels e.d. die niet op de lijst van Iddink staan, moet je 

inleveren bij de mediatheek uiterlijk vrijdag 24 juni 2022. De boekenuitleentermijn kan wel verlengd worden. De 

leerlingen moeten dan langs de mediatheek om dit te doen. 

Alle andere boeken (zie de lijst van Iddink), lever je in de C-vleugel in bij één van de medewerkers, op de datum en het 

tijdstip dat op het inleverformulier van Iddink staat.  

Boeken die niet meer bruikbaar zijn en/of niet op tijd zijn ingeleverd, worden in rekening gebracht. Kun je zelf niet komen 

op de vermelde tijd, laat dan je boeken door iemand anders inleveren.  

Op een andere dag of een andere tijd inleveren is helaas niet mogelijk.  

 

3. Inleveren van mediatheekmaterialen  

Alle materialen (óók de boekenfondsboeken) moeten uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 worden ingeleverd. De 

boekenuitleentermijn kan wel verlengd worden. De leerlingen moeten dan langs de mediatheek om dit te doen. 

Woensdag 13 juli 2022 is de uiterste inleverdatum van alle materialen en de allerlaatste gelegenheid om nog openstaande 

boetes te betalen.  

We raden je aan op ‘Mijn Auraspace’ (via de webcatalogus: http://aura.berger-sg.nl/auraic.aspx ) of de Aura Library-app te 

controleren of je nog iets moet inleveren en/of betalen. Je kunt het ook even navragen in de mediatheek. 

 



 

 

4. Rapporten ophalen 

Op vrijdag 15 juli kun je bij je mentor je eindrapport voor dit schooljaar ophalen via onderstaand schema: 

10:00 uur Klas TH1A TH1B HA1E HA1F A1X A1Y T2A 

 Lokaal C006 B105 C005 B105 B001 C210 B002 

 Mentor jba gfe mar rtd mey re brk 

         

 Klas H2E H2F A2X A2Y T3A T3B  

 Lokaal C212 C112 C002 B204 B104 C005  

 Mentor jgr dkm pwl knn wen vog  

         

         
10:25 uur Klas H3E H3F H3G A3X A3Y H4E H4F 

 Lokaal B003 C005 B004 B102 B002 B205 C109 

 Mentor kko gls haa sus jon smt dnb 

         

 Klas H4G A4X A4Y A4Z A5X A5Y  

 Lokaal C023 C024 C007 C006 C104 C110  

 Mentor tmn/zwn ntz/bke lg/wgt br/lgd san sah  
 

 

5. Schoolpas 
Bewaar je schoolpas 2021-2022 goed tot je je nieuwe schoolpas voor 2022-2023 hebt. Je hebt hem nodig om materialen te 

lenen, te printen en de voordeur van de school te openen. 
 

6. Het bestellen van je boeken voor volgend jaar 

Bij de mail van Iddink zit ook de bestelinformatie. Lees deze goed door, er staat belangrijke informatie in. 

De schoolcode voor je boekenlijst is dit schooljaar D6Z56JRZ . Bestel op tijd d.w.z. vóór maandag 18 juli 2022. 

Het boekenpakket wordt bij je thuisbezorgd. 

 

7. Aanvang nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 29 augustus. Vanaf die dag kan je op de website van de school zien welke 

fietsplek je hebt; kijk hiervoor op Magister. Je rooster staat in Magister vanaf vrijdag 26 augustus 17.00 uur.  

Dinsdag 30 augustus beginnen de lessen volgens rooster. 

 

8. Reserveren stalling en/of oplaadkluis elektrische fiets 

Leerlingen die volgend schooljaar met een elektrische fiets naar school komen, kunnen een speciale fietsplek reserveren. 

We proberen dan te zorgen voor een afdak en wat extra ruimte, omdat elektrische fietsen kwetsbare onderdelen bevatten. 

Wie voor het begin van het nieuwe schooljaar geen speciale fietsplek reserveert, kan daar later geen aanspraak op maken. 

Voor het opladen van afneembare accu’s hebben we speciale kluisjes. Zo’n kluisje is voorzien van een oplaadpunt en kan 

verder dienst doen als een gewone kluis. De huur van zo’n kluis bedraagt €14,- per jaar.  

Wil je een fietsplek of oplaadkluis/standaard kluis reserveren, stuur dan vóór vrijdag 1 juli een mail naar Linden.h@berger-

sg.nl.  

De aantallen zijn beperkt. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 

 

9. Reserveren scooterstalling 
Deze voorziening is in beperkte aantallen aanwezig. Leerlingen kunnen een parkeervak voor hun scooter reserveren 

door vóór vrijdag 1 juli een aanvraag te sturen naar linden.h@berger-sg.nl. Aanvragen worden op volgorde van 

binnenkomst in behandeling genomen; leerlingen die buiten de gemeentegrenzen van Bergen NH komen hebben voorrang. 

Vol is helaas vol, dus wie geen parkeervak heeft, kan niet met een scooter (of brommer) naar school komen. 
 

Alvast een prettige vakantie! 

 

S. de Miranda (administratie)  

C. Smit (roostermaker)  

mailto:linden.h@berger-sg.nl

