
 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, juni 2022 

 

Betreft: inleveren boeken en bestellen (digitale) boeken voor schooljaar 2022 – 2023        

leerjaar 2 en 3 

    

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

Het einde van dit schooljaar is in zicht. Tijd om je te gaan voorbereiden op volgend schooljaar. De 

boeken van school (wiskunde klas 1, Engels klas 1 en 2 en latijn en grieks klas 1 en 2) worden op 

school door de vakexpert ingenomen. Het boek van Duits mag je houden.   

Alleen de boeken van wiskunde deel A en B van klas 2 moeten worden ingeleverd bij  

Van Dijk. De wiskunde boeken worden op school door VanDijk ingenomen op donderdag 7 juli 

Leermiddelen op tijd in huis 

Bestel je (digitale) boeken vóór de zomervakantie. Doe dit uiterlijk op zondag 10 juli 2022 

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 deze link  https://vimeo.com/508032547 komt u bij een video 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 https://vimeo.com/508034429  

U kunt inloggen met de gegevens die u eerder heeft aangemaakt bij het bestellen van de boeken 

bij Van Dijk vorig jaar. 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! Aan het eind van het bestelproces wordt er om 

inloggegevens van school gevraagd.  

U kunt daarvoor de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw kind gebruiken.  

Aantal boeken 

Het aantal boeken dat door Van Dijk bij u wordt afgeleverd is gering. Er worden voor uw kind 

digitale boeken klaargezet in Magister die aan het begin van het schooljaar te openen zijn. 

Daarnaast krijgt uw kind readers op school voor een paar themavakken en Latijn en Grieks 

(alleen voor de gymnasiasten). 

 

 

Panora Lyceum 

Holterweg 121 

7001 EK Doetinchem 

 

info@panoralyceum.nl 

www.panoralyceum.nl 

 

http://www.vandijk.nl/
https://vimeo.com/508032547
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm3%2Fk1%2FJzkWCtCACYMZ28Nmqmo_Xfcofmoi826bn6LkD9rv8qUa3sWHE7vD-fSE8vYkNvMLYDegic1bP2XpZ3cmUjwfBw%2F6JA8WVCMnHzH79r&data=04%7C01%7C%7C162f661a83ea4c700bad08d9259e07bd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C637582182937054760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0nFce2hzNJro3vHPQ7r2UpSRnwW%2BrFseyeiGGBj7NBo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm3%2Fk1%2FJzkWCtCACYMZ28Nmqmo_Xfcofmoi826bn6LkD9rv8qUa3sWHE7vD-fSE8vYkNvMLYDegic1bP2XpZ3cmUjwfBw%2F6JA8WVCMnHzH79r&data=04%7C01%7C%7C162f661a83ea4c700bad08d9259e07bd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C637582182937054760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0nFce2hzNJro3vHPQ7r2UpSRnwW%2BrFseyeiGGBj7NBo%3D&reserved=0
https://vimeo.com/508034429


 
 

 

 

Juiste leermiddelenlijst 

Tijdens het bestelproces is het van belang om de leermiddelenlijst van het juiste leerjaar en 

afdeling te kiezen. TTO leerlingen kiezen uiteraard de TTO leermiddelenlijst. 

Webshop Van Dijk 

tijdens het bestelproces wordt u door de webshop van Van Dijk geleid. U krijgt de mogelijkheid 

om woordenboeken en atlassen aan te schaffen. Dat is niet nodig. Wij zorgen voor 

woordenboeken en atlassen op school.. 

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 

hoofd onderwijsorganisatie 
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