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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

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

van het VeenLanden College 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 27 juni 2022 

 

 

 

 

Betreft: bestellen schoolboeken 2022-2023 VanDijk; kenmerk 20220620-1966 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 

 

In deze brief tref je informatie aan over het bestellen van de boeken bij VanDijk. 

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

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 leerlingen die naar Mijdrecht gaan: 

 

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 de leerlingen die naar Vinkeveen gaan: 

 

• De leerlingen van 1 GO en 2 GO mavo/havo/atheneum bestellen alleen de 

leermiddelen voor de vakken muziek en wiskunde. Voor de overige vakken biedt 

school gratis toegang aan tot het lesmateriaal via de portal. 

 

• De leerlingen van 3 GO havo/atheneum bestellen alleen de leermiddelen voor het vak 

muziek. Voor de overige vakken biedt school gratis toegang aan tot het lesmateriaal 

via de portal. 

 

• De leerlingen van 3 GO mavo bestellen alleen de leermiddelen voor de vakken CKV en 

muziek. De leerlingen die gekozen hebben voor het examenvak beeldende vakken 
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tekenen, bestellen ook voor dit vak het boek. Voor de overige vakken biedt school 

gratis toegang aan tot het lesmateriaal via de portal. 

 

• De leerlingen van 4 GO bestellen alleen de leermiddelen voor het vak 

maatschappijleer. Leerlingen die gekozen hebben voor het examenvak beeldende 

vakken tekenen en/of natuur- en scheikunde bestellen ook voor dit vak het boek. 

 

• Het Prisma pocketwoordenboek Nederlands kun je desgewenst ook ergens anders 

kopen. Voor de overige vakken biedt school gratis toegang aan tot het lesmateriaal 

via de portal. 

 

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: bestelinfo VanDijk 

 

 

 

 

 

mailto:info@hetvlc.nl
http://www.vandijk.nl/

