
Heerlen, 15 mei 2018 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 

 

Na het harde werken van de afgelopen jaren, hebben de leerlingen de finish bijna bereikt.  Er 

zijn nog een aantal zaken die de laatste weken van belang zijn. 

 

1. Op maandag 28 mei moeten de boeken (inclusief werkboeken) ingeleverd worden. 

Dat zal plaatsvinden in lokaal C11. Boeken die niet kunnen worden ingeleverd dienen 

contant betaald te worden, beschadigde boeken worden bekeken om het 

schadebedrag te kunnen bepalen. Leerlingen dienen zich te houden aan onderstaand 

tijdschema (bijlage 1) om de boeken in te leveren. Er is ook een schema bijgevoegd 

(bijlage 2) met de boeken die de leerlingen ontvangen hebben en de prijzen van de 

boeken. 

 

2. Donderdag 31 mei  is er voor alle eindexamenkandidaten een Barbecue 

georganiseerd van 18.30 tot 22.30  uur. Adres: INDENHOF, Muschenbroek 27, 6414 

AB Heerlen. Kaartjes voor deze barbecue zijn op school te krijgen vanaf maandag 21 

mei op de administratie. Je komt alleen binnen met een kaartje en je schoolpas! 

Leerlingen waarvan de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald maar die toch willen 

komen, dienen voor de barbecue € 22,50 te betalen. 

 

3. Op woensdag 13 juni zullen alle leerlingen door hun mentor gebeld worden i.v.m. de 

uitslag van hun examen. Eventuele herkansingen worden daarna ingepland.   

 

4. Diploma-uitreiking: 

 Voor de Basisleerlingen zal dat zijn op woensdag 27 juni.  

Van 18.30 tot 19.00 uur is er inlooptijd, daarna gaan we starten. 

 Voor de Kaderleerlingen is de uitreiking op donderdag 28 juni ook van 

18.30 tot 19.00 uur inloop en daarna starten. 

 

Houd de komende weken de site goed in de gaten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. El Ouazghari 

Dhr. Bevk 



Bijlage 1 

INLEVER SCHEMA boeken 4e JAARS 

lokaal C11  
 

   klas: 
 
tijd:  

4Bb1 
 
9.10 - 9.20u 

4Bk1 
 
9.20 - 9.45u 

4Mb1 
 
9.45 - 10.15u 

4Mb2 
 
10.15 - 10.30u 

4Mk1 
 
10.30 - 10.45u 

4Mk2 
 
10.45 - 11.00u 

4Pb1 
 
11.15 - 11.40u 

4Pb2 
 
11.40 - 12.00u 

4Pk1 
 
12.00 - 12.15u 

4Pk2 
 
12.15 - 12.30u 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 

Boekenlijst TcPL leerjaar 4   

Vak b/k ISBN Omschrijving Bedrag  

        incl. 
btw 

Engels b 9789001803711 Stepping Stones 4e ed vmbo-basis 4 textbook  €   
45,00  

    9789001803643 Stepping Stones 4e ed vmbo-basis 4 workbook  €   
25,25  

  k 9789001803438 Stepping Stones 4e ed vmbo-kader 4 textbook  €   
45,00  

    9789001803780 Stepping Stones 4e ed vmbo-kader 4 workbook  €   
25,25  

Nederlands b/k 9789001822668 Nieuw Nederlands 4 KB boek, editie 5   €   
63,50  

    9789001823405 Nieuw Nederlands 4 KB werkboek, editie 5   €   
18,75  

          

Wiskunde b 9789001821975 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-4a leerboek  €   
47,75  

    9789001821982 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-4b leerboek  €   
47,75  

    9789001821999 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-b 4a+b 
werkboek + ict 

 €   
13,00  

  k 9789001822040 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-k 4a leerboek  €   
47,75  

    9789001822057 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-k 4b leerboek  €   
47,75  

    9789001822064 Moderne Wiskunde 10e ed vmbo-k 4a+b 
werkboek 

 €   
13,00  

          

NaSk b 9789402014310 Nova NaSk1 (4e ed) volledig digitaal & 
leerwerkboek a+b 4 vmbo-b 

 €   
52,80  

    9789001800673 BINAS  €     
9,50  

  k 9789034587763 Nova NaSk1 (4e ed) handboek 4 vmbo-kgt  €   
44,10  

    9789402014327 Nova NaSk1 (4e ed) digitale oefenomgeving & 
werkboek a+b 4 vmbo-k 

 €   
39,70  

    9789001800697 BINAS  €   
17,50  

          

Rekenen b/k 9789490998882 Startrekenen 2F vo deel A+B (deel A lj3 en deel 
B lj4) 

 €   
29,50  

Maatschappij b/k 9789086742073 Thema's maatschappijleer 4e dr. 3 vmbo bk 
leer-/werkboek 16/17 

 €   
18,95  

                                                                                                                                                                                                                                 


