
 

 

Stappenplan leermiddelen bestellen 
 

• Stap 1  Ga naar:  https://vandijk.nl/ 

 

• Stap 2  Vul in: Plaats School 

Naam School 

Klas  

(bijvoorbeeld: 1 Arbeid of 2 mavo A) 

 

• Stap 3  Log bij voorkeur in met je schoolmail & klik op  

account maken. 

Met een ouderaccount kunt  u voor meerdere kinderen tegelijk 

bestellen! 

 

• Stap 4  Kies de juiste keuzevakken.  

De meeste vakken zijn verplicht. 

 

• Stap 5  Extra’s bestellen(bijvoorbeeld: woordenboek) 

Service bij schade/diefstal kost €24,95 

 

• Stap 6  Check je bestelling en rond af. 

•  

• Stap 7  Je ontvangt een bevestiging van je bestelling  

per mail 

 

• Stap 8  Log in om de status van je bestelling te bekijken. 

Belangrijk: 

• Bestel op tijd (liefst voor de vakantie) 

• Schoolboeken zijn gratis, de extra’s niet! 

• Komt u er niet uit? Mail naar info@VanDijk.nl of bel: 088-2030303 

https://vandijk.nl/
mailto:info@VanDijk.nl


 Vanaf komend schooljaar krijgt u  de leermiddelen voor uw zoon of dochter thuis geleverd 

via boekenleverancier Van Dijk. Deze boeken worden door school betaald, het kost u dus 

niets! 

 U kunt bestellen op:  VanDijk.nl 

 

   

naar video bestellen   
https://vimeo.com/508032547  
 

 

Bestel op tijd! 

Vanaf vrijdag  1 juli is het mogelijk om te bestellen. Vroeg bestellen geeft extra rust in de 

vakantie. Geef uw bestelling vóór 24 juli 2022 door aan Van Dijk. Op de achterzijde vindt u 

een stappenplan.  

 

Vindt u het lastig om online boeken te bestellen of komt u er niet uit? Wij kunnen u verder 

helpen. Tot aan de zomervakantie kunt u bellen of mailen, dan maken wij een afspraak om 

samen te bestellen.  

  

Bel naar: 071—581 45 62 en vraag naar Mariëtte Vonk 

Of mail:  pchboekencommissie@leokanner.onmicrosoft.com 

  

Besteld u op een later moment, dan kunt u zich wenden tot de klantenservice van Van Dijk:  

088– 20 30 303 of mail info@vandijk.nl . 

   

Van Dijk 

biedt een 

service schade en diefstal aan. De kosten hiervoor  zijn voor uw eigen rekening. Voor een 

schooljaar betaalt u € 24.95. 

  

https://www.vandijk.nl/?utm_source=Bestelbrief&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bestelcommunicatie&utm_id=2022&utm_term=LML&utm_content=Zuid
https://vimeo.com/508032547

