
Oldenzaal,  juli 2018 

 

BESTELLING BOEKENPAKKET 2018-2019 

 

Geachte ouder/verzorger van leerjaar 3 en 4 vmbo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 

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 VanDijk in Kampen. De meeste 
schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school betaald. Wel moet u zelf het pakket 
bestellen. 
 
 

• 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.  
Na het bestellen van het boekenpakket moet uw totaal bedrag op € 0,00 blijven staan; de boeken 
worden immers gratis aangeboden. 
 
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.  

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 www.vandijk.nl staat vanaf 20 juli 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.        
   
Indien u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met één van de 

ondergetekenden.   

 

 

Met vriendelijke groeten, 

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


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