
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 

 

Op vrijdag 9 juli moeten de boeken die begin dit jaar door de firma VanDijk thuis zijn geleverd, weer 

worden ingeleverd op school.  

 

Voor de inleverdag:  

Per post is het inleverformulier in tweevoud opgestuurd door VanDijk, daarnaast is het formulier ook 

per e-mail opgestuurd. Mocht er geen post/mail binnen zijn gekomen, neem dan contact op met de 

klantenservice van VanDijk: 088-20 30 302. 

 

De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer 

bruikbaar zijn. We vragen alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan, werkboeken 

hoeven dus niet ingeleverd te worden. Stapel de boeken op volgorde van de lijst, leg de lijst boven op 

de stapel, maak vervolgens een pakket met een elastiek of tas. Neem het pakket inclusief 

inleverformulier mee op de inleverdag. Het tweede formulier is voor eigen administratie. 

 

Op de inleverdag (9 juli):  

De leerling is volgens onderstaand rooster (volgende pagina) welkom in de aula. Daar zullen 

werknemers van VanDijk klaarstaan om de boeken in ontvangst te nemen en te controleren. 

(Inleverformulier niet vergeten!)  

Laptop geleend van school? Ook deze moet op 9 juli worden ingeleverd. Dit kan bij mevrouw van 

den Bos bij de administratie. 

 

Na de inleverdag:  

Na de inlevering worden alle boeken gecontroleerd door VanDijk. Ouders en leerlingen ontvangen 

het inleverbewijs na enkele dagen per e-mail. Mochten er boeken missen of dermate beschadigd zijn 

geraakt, zal VanDijk hiervoor een rekening sturen. Boeken die niet op 9 juli worden ingeleverd, 

moeten worden nagestuurd, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vandijk.nl  

Met vriendelijke groet, 

Tim Sabee 
BKS@isw.info 
 

Tip: een instructievideo voor het inleveren van de boeken: 

https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/5b0e966fed308a21892de846-film-inleveren 

 

Zie volgende pagina voor het rooster.  

http://www.vandijk.nl/
mailto:BKS@isw.info
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/5b0e966fed308a21892de846-film-inleveren


Rooster inleveren: 

 
08:55- 09:05  4A 
09:05 - 09:15 4B  
09:15 - 09:25 4C  
09:25 - 09:35 4D  
09:35 - 09:45 3A  
09:45 - 09:55 3B  
09:55 - 10:05 3C  
10:05 - 10:15 3D  
Pauze personeel VanDijk 
10:35 – 10:45 2A 
10:45 - 10:55 2B  
10:55 - 11:05 2C  
11:05 - 11:15 2D  
11:15 - 11:25 2E  
11:25 - 11:35 2F  
11:35 - 11:45 2G  
11:45 - 11:55 1A  
Pauze personeel VanDijk 
12:20 - 12:30 1B  
12:30 - 12:40 1C  
12:40 - 12:50 1D  
12:50 - 13:00 1E 
13:00 - 13:10 1F  
13:10 - 13:20 1G 


