Leermiddelen bestellen via Van Dijk
Voor komend schooljaar verzorgt VanDijk.nl jouw leermiddelenpakket. De schoolboeken en digitale
leermiddelen worden door school betaald. Je leermiddelenpakket moet je zelf bestellen. Dat doe je
met je eigen account op www.vandijk.nl . Kies je plaats, je school en je klas en je leermiddelenlijst
staat voor je klaar. Keuzevakken dien je zelf aan te vinken. Je kunt vanaf woensdag 18 juli
2018 jouw leermiddelen bestellen.
Je kunt ook direct aanvullend lesmateriaal bestellen dat niet gratis is, zoals woordenboeken,
examentrainers, atlassen, rekenmachines, agenda’s en alle schoolspullen die je verder nodig hebt.
Deze artikelen worden dan gelijk met het leermiddelen bij je thuisbezorgd.
Goed om te weten:



Bestel voor de vakantie. Dan garandeert VanDijk.nl dat je bestelling uiterlijk een week voor
de start van het nieuwe schooljaar geleverd wordt. Als je na 3 augustus 2018 bestelt, kan
het zijn dat je je leermiddelen niet op tijd in huis hebt. Je wordt via e-mail op de hoogte
gehouden over de status van je bestelling, de aflevering van je pakket. Over je digitale
lesmateriaal sturen we je een aparte mail.



Controleer je pakket goed nadat je het hebt gekregen. In het pakket zit de ‘Alles Oké
kaart’, hierop staat precies wat je moet doen als er iets niet klopt. Het omruilen van een
verkeerd pakket of boek kun je zelf doen bij VanDijk.nl tot 8 september.



Het omruilen van verkeerde pakketten of boeken kan tot 20 september kosteloos, na deze
datum worden de kosten in rekening gebracht aan de ouders c.q. verzorgers.



Op 8 september sluit de bestelsite bij VanDijk.nl. en kun je niet meer zelf bestellen. Vanaf
8 september dien je voor de bestelling van je leermiddelen contact op te nemen met de
coördinator leermiddelen.

Wisseling van vak
Als je in overleg met de decaan in de loop van het schooljaar gaat wijzigen van vak of niveau kun
je via mevrouw Van Wezel, coördinator leermiddelen, Potskampstraat de boeken bestellen voor het
nieuwe vak. Hier kunnen uiteraard kosten aan verbonden zijn.
Boek kwijt
Als je een boek kwijt bent kun je ook via coördinator leermiddelen het nieuwe boek aanvragen.
Deze kosten zijn voor jou rekening.
Als je vragen hebt of informatie wilt kun je de coördinator leermiddelen bereiken op de
Woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur (administratie), donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 16.00
uur (receptie) of via de mail op h.vanwezel@twentscarmelcollege.nl

Zie achterzijde voor de bestelwijze – stap voor stap.

