
Schoolboeken bestellen 

De schoolboeken voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn gratis en een borg betalen is niet nodig. De 

school heeft het bestellen en leveren van de boeken uitbesteed aan Van Dijk Educatie. 

Hoe bestelt u het boekenpakket? 

Uw zoon/dochter heeft vandaag een brief meegekregen van Van Dijk. In deze brief vindt u alle 

informatie die u nodig heeft om de schoolboeken te bestellen. 

Bestel de boeken op naam van de leerling. Dit is nodig voor het gebruik van digitaal lesmateriaal. 

Doe dit zo tijdig mogelijk, zodat uw zoon/dochter in het nieuwe schooljaar goed kan starten. Een deel 

van de boeken die u bestelt zijn huurboeken die op het einde van het schooljaar weer bij Van Dijk 

ingeleverd moeten worden.  

Het door u bestelde boekenpakket wordt aan het eind van de zomervakantie op uw huisadres 

afgeleverd. 

Digitale lesmethodes activeren: 

Deze zomer gaan de leerlingen weer boeken bestellen. Dit moeten de ouders/leerlingen zelf doen. 

Het is van groot belang dat dit gebeurt anders kunnen leerlingen geen gebruik maken van de digitale 

methodes. 

Tijdens het bestel proces heeft de klant 2 opties: 

1. De klant logt in op Magister tijdens het bestellen 

2. De klant logt later in op Magister. 

Wanneer de klant voor optie 2 gekozen heeft ontvangt hij of zij een email voor start schooljaar. In 

deze mail staat een token die op www.vandijk.nl/koppelen verzilverd kan worden. 

Klas 3 en 4 

Voor klas 3 en 4 basis en kader is het soms niet geheel duidelijk welk pakket er besteld dient te 

worden. Hieronder treft u een kort stappenplan. 

Als het goed is hebt u allemaal een bestaand account bij de firma Van Dijk (vandijk.nl), omdat u de 

jaren hiervoor ook de boeken daar vandaan hebt. Als u in uw account bent, schijnt het makkelijk te 

zijn om de boeken te bestellen: 

1. Welke plaats, 

2. Welke school, 

3. Welke leerweg (vmbo-basis of kader), 

4. Welk profiel (dienstverlening & producten of administratie voor de economie & ondernemen 

leerlingen) 

5. Welk leerjaar (3/4) 

 

http://vandijk.nl/

