
 

 

 

 

Doetinchem juni 2020,  

Betreft: Bestellen (digitale) boeken voor schooljaar 2020-2021 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

Het einde van dit schooljaar is in zicht. Tijd om je te gaan 

voorbereiden op volgend schooljaar. Volgend schooljaar ga je lessen 

volgen op het Panora Lyceum. Daar ga je werken met een laptop, 

digitaal lesmateriaal en boeken. 

De (digitale) boeken worden door school  betaald. Je moet ze echter nog wel zelf bestellen bij van 

Dijk.  

Leermiddelen op tijd in huis 

Bestel je (digitale) boeken vóór de zomervakantie. Doe dit uiterlijk op vrijdag 17 juli 2020! Wanneer 

je dit op tijd doet, zorgt Van Dijk ervoor dat het leermiddelenpakket uiterlijk een week voordat het 

schooljaar weer begint, bij jouw thuis afgeleverd wordt. Via de e-mail wordt je op de hoogte 

gehouden van de bestelstatus. Ook kan je op www.vandijk.nl informatie over jouw bestelling vinden. 

Bestellen (door ouders/verzorgers),  

U gaat naar www.VanDijk.nl als u het lesmateriaal voor uw zoon of dochter wilt bestellen. Via het 

scannen van de QR-code rechtsboven komt u bij een instructievideo waarin uitgelegd wordt hoe het 

bestellen werkt. De boeken worden aan het eind van de vakantie thuis afgeleverd nadat u de boeken 

besteld heeft. Als de boeken afgeleverd zijn, moet gecontroleerd worden of het pakket klopt.  

Hoe dat in zijn werk gaat, is te zien in de video over het leverproces. 

U kunt inloggen met de gegevens die u eerder heeft aangemaakt als u al klant bent. Als u nog geen 

klant bent, begint u met registreren. Tijdens het bestellen maakt u een gebruikersnaam en 

wachtwoord aan. Heeft u meerdere kinderen waarvoor u bij Van Dijk lesmaterialen bestelt? Let dan 

op want om toegang te krijgen tot digitaal lesmateriaal heeft elke leerling een eigen account nodig! 

Meer informatie?  

Op www.VanDijk.nl vindt u alle informatie die u nodig 

heeft. Voor vragen kunt u de ‘Meest gestelde vragen’ 

bekijken of via het contactformulier uw vraag stellen aan 

medewerkers van Van Dijk. Schoolspecifieke vragen kunt u 

stellen via info@panoralyceum.nl .  

 

Met vriendelijke groet, 

Leon Hurkmans 

project-conrector 
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