
Oldenzaal,  juli 2018 

 

BESTELLING BOEKENPAKKET 2018-2019 

 

Geachte ouders/verzorgers van alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 én 3 havo en 

3 vwo, 

 

Hierbij ontvangt u informatie voor het bestellen van het boekenpakket voor volgend schooljaar bij 
het Twents Carmel College. 
 
De leermiddelen voor volgend schooljaar worden geleverd door twee leveranciers: VanDijk in 
Kampen en VO-Webshop. De meeste schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school 
betaald. Wel moet u zelf het pakket bestellen via www.vandijk.nl  en  via VOWebshop.nl 
Voor bijna alle vakken worden de leermiddelen geleverd door VanDijk.  
 
Voor alle klassen uit  
leerjaar 1B, 1KT, 1HV en 1VE en  
leerjaar 2B, 2KT, 2HV, 2V en VE worden de boeken voor biologie en wiskunde door de VO-webshop  
geleverd. 
Voor 3 havo en 3 vwo  worden de boeken voor biologie door de VO-webshop geregeld. 
 

• BESTELLING VIA VanDijk: 
 
De bestelsite www.vandijk.nl is vanaf vrijdag 20 juli 2018 beschikbaar voor bestellingen door de 
leerlingen en vanaf dat moment kunt u dus uw bestelling doorgeven. 
 
U kunt als volgt bestellen:  
Op de homepage kunt u direct beginnen met bestellen. Geef de plaatsnaam aan, vervolgens de 
school met de juiste locatie en vervolgens  in welke opleiding de leerling volgend schooljaar komt.  
Daarna komt de opleiding in beeld en kunt u de stappen op de site volgen.   
BELANGRIJK: bij meer dan één leerling uit één gezin moet u voor iedere leerling een apart account 
aanmaken. Het advies is om voor elk account het mailadres van school van de betreffende leerling 
te gebruiken. (leerlingnummer@tcc-leerling.nl) 
Na het bestellen van het boekenpakket moet uw totaalbedrag op € 0,00 blijven staan; de boeken 
worden immers gratis aangeboden. 
 
Belangrijk voor leerjaar 1, 2 en 3 havo en 3 vwo: 
Het komt voor dat er vakken/boeken/methodes op de boekenlijst staan die u niet kunt ‘aanklikken’. 
Dit betekent dat het gaat om boeken en/of materialen die niet door VanDijk worden geleverd maar 
die door VO-Webshop worden geleverd of die door de docent in de klas worden uitgedeeld.  
 
Tijdens de boekenbestelling ziet u bij elk vak ook de mogelijkheid om een aantal aanbiedingen voor 

het bestellen van studiematerialen van VanDijk te selecteren. Deze artikelen zijn te herkennen onder 

de tekstregel : “Deze schoolspullen zijn aanvullend (niet verplicht), kosten voor eigen rekening.” Of 

“Aanvullende artikelen niet verplicht, voor rekening van de leerling/ouder”. U bent vrij om deze 

artikelen te bestellen maar deze zijn uiteraard voor uw eigen rekening.  Het is voor leerlingen op het 

TCC niet verplicht om deze materialen te bestellen.  

Goed om te weten:  

Bestel voor 1 augustus.  Dan garandeert VanDijk dat de bestelling uiterlijk een week voor de start 
van het nieuwe schooljaar geleverd wordt.  

http://www.vandijk.nl/
http://www.vandijk.nl/


Controleer het pakket goed nadat u het hebt gekregen. Indien u onrechtmatigheden tegenkomt kunt 
u via de site contact opnemen met VanDijk. 
 
Meer informatie? Op de website van TCC staat alle informatie die u nodig heeft. Op de site staan 
verschillende instructievideo’s en onder “meest gestelde vragen” vindt u de antwoorden op 
eventuele vragen die er nog zijn.  
 
             

• BESTELLEN VIA VO-WEBSHOP VOOR DE VAKKEN MENS & GEZONDHEID/BIOLOGIE EN 
WISKUNDE 

Naast bovenstaande bestelproces bij VanDijk, zal  de bestelling en levering van de boeken voor Mens 

& Gezondheid/Biologie  (Biologie voor Jou) en Wiskunde (Getal en Ruimte),  gaan via de 

VOWebshop.nl. 

Voor alle klassen uit leerjaar 1B, 1KT, 1HV en 1V en  
leerjaar 2B, 2KT, 2HV, 2V en 2VE worden de boeken voor biologie en wiskunde door de VO-
webshop  geleverd. 
Voor 3 havo en 3 vwo  worden de boeken voor biologie door de VO-webshop geregeld. 
 

 Hoe ziet het proces via VOWebshop.nl er uit? 

• In de week van 23 juli (eerste week van de zomervakantie) ontvangt uw zoon/dochter op het 

mailadres van school (leerlingnummer@tcc-leerling.nl)  een mail met een link naar de 

VOWebshop.nl website, een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

• De link, gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig om in te loggen op de VOWebshop.nl. 

• In de VOWebshop.nl moet u het afleveradres controleren (en eventueel aanpassen) en 

bevestigen. 

• Dit inloggen en bevestigen kunt u het best direct na ontvangst van de mail doen maar 

uiterlijk voor 27 augustus (laatste week van de zomervakantie) 

• Na bevestiging ontvangt u van de VOWebshop.nl een e-mailbericht. Indien u geen 

bevestiging heeft ontvangen, kan het zijn dat deze in de spambox terecht is gekomen of er is 

iets niet goed gegaan met het bestellen.  In het laatste geval moet u de procedure nogmaals 

doorlopen.  

• In de week van 27 juli, (eerste week van de zomervakantie)  ontvangt u een mailbericht van 

de VOWebshop.nl zodra uw pakket is verzonden. Dit mailbericht bevat een Track & Trace 

code van Post.NL zodat u uw pakket kunt volgen 

 Let op: Heeft u geen mail ontvangen in eerste week van de vakantie check dan even uw spambox! 

Mochten zich tijdens het bestelproces bij VO-Webshop problemen voordoen, kunt u contact 

opnemen met de helpdesk van VO-Webshop: 020-2588722 en info@vowebshop.nl 

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met één van de 

ondergetekenden.   

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Locatie De Thij: 
Manon Postma 
Coördinator Leermiddelen 
m.postma@twentscarmelcollege.nl 
 
Locatie Lyceumstraat: 
Vincent Hassing 
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Coördinator Leermiddelen 
v.hassing@twentscarmelcollege.nl 
 
Locatie Losser: 
Marsja Hilgeholt 
Coördinator Leermiddelen 
m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl 
 
Locatie Denekamp 
Theo Zanderink 
Coördinator Leermiddelen 
m.postma@twentscarmelcollege.nl 
 
Locatie Potskampstraat 
Hanny van Wezel 
Coördinator Leermiddelen 
h.vanwezel@twentscarmelcollege.nl 
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