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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de leerlingen 

van het VeenLanden College, locatie Mijdrecht 

 

 

 

 

Mijdrecht, 20 juni 2022 

 

 

 

 

Betreft: inleveren & bestellen schoolboeken VanDijk; kenmerk 20220620-1965 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 

 

In deze brief tref je informatie aan over het inleveren en bestellen van de boeken bij 

VanDijk. 

 

Inleveren boeken 
 

Het afgelopen schooljaar heb je schoolboeken gehuurd via VanDijk Educatie (VDE). Van 

VanDijk ontvang je een mail met informatie over het inleveren van je boeken met 

bijgesloten je persoonlijk inleverformulier. Leerlingen die geen inleverformulier hebben 

ontvangen kunnen deze vanaf deze week downloaden en printen via de website 

www.VanDijk.nl. Je hebt daarvoor een klantnummer (op de afleverfactuur) en je eigen 

postcode nodig. Check ook even je spam, mogelijk is de mail daarin terecht gekomen. 

Op dinsdag 5 juli leveren alle leerlingen hun gehuurde boeken in volgens onderstaand 

schema. Het is belangrijk dat je de boeken inlevert op de tijd die op het inleverschema 

staat. Neem het formulier, geprint of op je mobiel, en je boeken mee.  

 

Laat bij het inleverpunt van VanDijk jouw formulier zien en geef je boeken af. Je boeken 

worden gecontroleerd door VanDijk. Boeken die beschadigd of niet compleet zijn, geven 

zij weer mee terug. 

Zorg er dus voor dat je de huurboeken zo netjes mogelijk inlevert. Beschadigde en 

ontbrekende boeken moeten worden vergoed! Je ontvangt daarvoor een rekening thuis.  

 

Er wordt van je verwacht dat je: 

• kaftpapier thuis verwijdert; 

• kopieën en losse vellen die niet bij het boek horen, verwijdert; 

• kleine beschadigingen herstelt, met plakband bijvoorbeeld; 

• aantekeningen weggumt. 
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Inleverbewijs 

Je ontvangt na het inleveren zo snel mogelijk een inleverbewijs per mail. Hierin staat 

welke boeken zijn ingeleverd, de beoordeling en waar je je vragen kunt stellen. 

 

Kun je je boeken op dinsdag 5 juli a.s. niet op school inleveren, retourneer je boeken dan 

per post. De adresgegevens van de firma VanDijk en informatie over het retourneren kun 

je vinden op de website www.VanDijk.nl. Vergeet niet het inleverformulier bij te sluiten in 

het pakket. 

 

 

Bestellen boeken 
 

Vanaf vrijdag 1 juli kunnen de boeken/leermiddelen worden besteld bij vandijk.nl. 

Belangrijk is om de boeken uiterlijk 10 juli te bestellen, dan ben je er zeker van 

dat je de boeken vóór het nieuwe schooljaar in huis hebt. 

 

Let op! Tijdens het bestelproces wordt er ook gevraagd de inloggegevens van je 

schoolaccount in te vullen, dit is belangrijk voor het koppelen van jouw digitale 

lesmateriaal. 

 

Alle leerlingen dienen in te loggen bij www.VanDijk.nl 

In de bijlage: bestelinfo VanDijk, vind je een filmpje hoe het bestellen in zijn werk gaat. 

 

Voor de onderbouwklassen 1, 2 en havo 3 en atheneum 3 staan alle verplichte vakken al 

aangevinkt.  

 

Voor de bovenbouwklassen mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en atheneum 4, 5 en 6 staan 

alle verplichte vakken al aangevinkt, de keuzevakken dient de leerling zelf aan te vinken. 

Voor het gekozen vakkenpakket, verwijzen wij je naar Zermelo. 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, ga dan naar www.VanDijk.nl, zij helpen je direct. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Mw. M. van ’t Hart,  

administratie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: - inleverschema 

 - bestelinfo VanDijk 
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INLEVERSCHEMA MIJDRECHT dinsdag 5 juli  

Inlevertijd Klassen 

09.00 – 09.30 uur m1a – mh1a - ha1a 

09.30 – 10.00 uur h1a – h1b – a1a – a1b 

10.00 – 10.30 uur m2a  – m/h2a 

10.30 – 11.00 uur h2a – h2b – ha2a 

11.00 – 11.30 uur a2 – a3 

11.30 – 12.00 uur h3  

12.00 – 12.30 uur m3 - m4 

12.30 – 13.00 uur a6 

13.00 – 13.30 uur h4a – h4b – h4c 

13.30 – 14.00 uur h4d – h4e -h4f 

14.00 – 14.30 uur a4 

14.30 – 15.00 uur a5 

15.00 – 15.30 uur h5a – h5b – h5c  

15.30 – 16.00 uur h5d – h5e 
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