
Theorieboeken en werkboeken inleveren vrijdag 12 juli 2019    
 
De boeken en werkboeken dienen te worden ingeleverd volgens onderstaand schema. 
(hiervan kan niet worden afgeweken)
 
b1a     13.15 uur 
b1b    13.25 uur  
b1c    13.35 uur 
b1d    13.45 uur 
b1e    13.50 uur  
b1f    14.00 uur 
b1g    14.10 uur 
 
v2a    14.25 uur 
v2b    14.30 uur 
v2c    14.40 uur 
h2a    14.50 uur 
h2b    14.55 uur 
h2c    15.05 uur 
h2d    15.15 uur 
h2e    15.20 uur 
h2f    15.30 uur 
 
v3a    15.40 uur 
v3b    15.45 uur 
v3c    15.55 uur 
v3d     16.05 uur 
h3a    16.10 uur 
h3b     16.20 uur 
h3c    16.35 uur 
h3d    16.45 uur 
h3e    16.50 uur 
h3f    17.00 uur 
h3g    17.10 uur  

 
h4 N&G   10.30 uur 
h4 C&M en N&T  10.45 uur 
h4 E&M   11.00 uur 
 
h5 C&M en N&T  11.30 uur  
h5 N&G   11.45 uur 
h5 E&M   12.00 uur 
 
v4 N&T en N&G  17.20 uur 
v4 C&M en E&M  17.30 uur 
 
v5 N&G    12.20 uur 
v5 N&T   12.30 uur 
v5 C&M en E&M  12.40 uur 
 
v6 N&T    12.50 uur 
v6 N&G   12.55 uur 
v6 C&M   13.00 uur 
v6 E&M   13.05 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Belangrijke informatie bij inleveren van de boeken: 
 
De boeken dienen te worden ingeleverd in het studiecentrum. Leerlingen mogen alleen 
komen of worden vergezeld door de ouder/verzorger. 
 
 Vergeet het inleverformulier niet of neem het klantnummer mee.  
 
 Haal thuis de kaften van de boeken en verwijder klad- en repetitieblaadjes. Stop evt cd-
roms terug in de kaften van de tekstboeken en/of de werkboeken.  
 
 
  Het bovenstaande schema dient te worden aangehouden. Het is niet mogelijk de boeken 
op een andere dag/tijd in te leveren. Er wordt volgens een strak schema gewerkt om te 
voorkomen dat de wachttijd oploopt. Bent u of uw zoon/dochter op de een of andere manier 
verhinderd om zelf de boeken op 6 juli in te leveren, zorg dan voor vervanging.  
 
Heeft u geen vervanging, of bent u te laat, dan geldt het volgende: 
Het boekenpakket kan niet op school worden neergezet.  
Een laatste uitwijkmogelijkheid is dat u het pakket zelf naar Van Dijk Educatie te Kampen 
verstuurt. De kosten zijn voor uw rekening. Voor het precieze adres kunt u op de site van 
Van Dijk terecht. Het versturen gebeurt op eigen risico. Wij raden u aan de zending met 
ontvangstbevestiging of aangetekend, eventueel ook nog verzekerd te verzenden.  
 
 Ook leerlingen die naar een andere school gaan of (denken dat ze) blijven zitten, moeten 
alle boeken inleveren. Niet terugontvangen boeken worden in september door Van Dijk in 
rekening gebracht. Doubleurs moeten weer een nieuw pakket bestellen voor de klas die ze 
overdoen.  
 
 
  De medewerkers van Van Dijk controleren de boeken op eerder genoemde inleverdag en 
-tijden. Ontbrekende bijlagen, grote beschadigingen (scheuren in de kaft, waterschade) en  
andere tekortkomingen worden door hen genoteerd. Dergelijke boeken neemt Van Dijk niet  
meer terug en hiervoor wordt een factuur gestuurd. De nieuwprijs van het boek moet dan  
worden betaald.  
  
U krijgt dezelfde dag een mail met de resultaten van de inlevering. Van Dijk gaat  
waarschijnlijk op onze school een pilot doen waar de mail per direct wordt verzonden. Ik  
adviseer de leerling dan ook niet het naar huis te gaan zonder de mail gecontroleerd te  
hebben.  
 
 Werkboeken 
Als de werkboeken niet op de lijst staan, lever ze dan ook niet in. Deze boeken moet je  
bewaren want voor sommige vakken zijn ze het jaar erop weer nodig. Bestel je ze het jaar  
erop toch dan is de rekening voor de leerling. Gooi in geen geval boeken weg!!!  

 
 BINAS 
Voor HAVO 5 leerlingen geldt dat de binas op school moet worden ingeleverd als dat nog  
niet is gedaan (als het goed is, is dat wel al gebeurd). Hij staat niet op de lijst van Van Dijk.  
Lever hem ajb in bij de balie van het STC. Stop een briefje met de naam in de binas ajb.  
Een binas is duur en niet inleveren leidt tot kosten die school aan de leerling zal factureren. 
  



 

 
Van Dijk Educatie te Kampen verzorgt wederom de distributie van de schoolboeken voor alle 
leerjaren. Het bestellen doet u zelf, via de site www.vandijk.nl. Daar vindt u de hele route.  
 
Aan het einde van het bestelproces biedt van Dijk u voor enkele euro’s een verzekering aan 
voor waterschade, brandschade, diefstal en vernieling. Als u weet dat 1 boek met 
waterschade (leeggelopen pakje in de tas) betekent dat u de nieuwprijs moet betalen en 
schoolboeken ontzettend duur zijn (een werkboek ongeveer 25 euro, een tekstboek snel 60 
euro), zou ik u willen adviseren hier grondig over na te denken voor u het wegklikt. 
 
Een enkele keer treft u een vak dat uw zoon/dochter heeft gekozen niet in het profiel aan. Dit 
is vaak het geval als een leerling “sprokkelt” (= een extra vak doet). Rond uw bestelling af 
zonder dat vak te bestellen. Start het bestelproces dan opnieuw en kies voor een ander 
profiel waar het wel in staat. U wordt vanzelf door het programma heengeleid in het geval 
van zo’n tweede bestelling. 
 
Na het bestelproces biedt Van Dijk nog extra’s aan zoals schriften, rekenmachines, 
woordenboeken etc. Deze spullen zijn niet verplicht.  
 
Tijdens het bestelproces wordt ook een e-mailadres van de leerling gevraagd. Vult u daar 
a.u.b. een emailadres in waar uw zoon/dochter zelf bij kan, omdat het anders problemen kan 
geven bij het inloggen van licenties. Log niet zelf in. Uw zoon/dochter doet dit met de docent.  
 
De bestelde boeken worden in de loop van de vakantie thuisbezorgd. Mocht u niet thuis 
zijn, dan ontvangt u een briefje van PostNL. Op dit briefje staat vermeld waar het pakket 
afgehaald kan worden (soms bij de buren) of wanneer het opnieuw op het huisadres wordt 
aangeboden. Bent u bij een tweede afleverpoging niet thuis, dan kunt u het boekenpakket 
binnen drie weken afhalen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. U ontvangt een briefje van 
de PostNL met daarop de adresgegevens van dit afhaalpunt.  
De boekenpakketten die niet binnen deze drie weken worden afgehaald gaan retour naar 
VanDijk.nl. Zodra u het pakket ontvangt dient u het zeer goed te controleren. 
Bijvoorbeeld of de cd-roms erbij zitten (in de kaft). U kunt tot 4 weken na levering een 
manco melden bij Van Dijk. Daarna gaan ze ervan uit dat u het zelf heeft kwijt gemaakt. 
 
Nadat de bestelling is gedaan, bent u in het bezit van een klantnummer. Met dit klantnummer 
kunt u het pakket ‘volgen’. U kunt op internet kijken of het pakket al gemaakt is, verstuurd is, 
enzovoort. 
 
Als u tijdig bestelt, dan moet alles in orde komen. Hoe eerder u bestelt, hoe meer kans er is 
dat de boeken op tijd zijn en u niet te maken krijgt met naleveringen.  
Bestel voor de schoolvakantie begint! Dan kunt u uw vragen nog kwijt op school. 
 
Vragen? 
Als u, naar aanleiding van inleveren of bestellen, nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw Van Leeuwen (a.vanleeuwen@spieringshoek.nl). Is de vraag 
dringend en is zij niet te bereiken, neem dan contact op met Van Dijk Educatie in Kampen. 
Als er vragen zijn na de levering neemt u dan direct contact op met Van Dijk Educatie. 
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