
Boekenlijst bestellen bij Van Dijk 



Vul ‘Amsterdam’ in als plaatsnaam



Kies het juiste schooljaar 2021-2022



Vul het juiste lesniveau in

De informatie over 
in welk lesniveau uw 
zoon/dochter gaat 
volgen ontvangt u in 
uw mailinbox in de 
week van 12 t/m 16 
juli. 



Als u al een account heeft kunt u kiezen: 
’Ik heb al een account’. 



Als u kiest voor ‘Ik heb al een account’, dan krijgt u 
het volgende scherm te zien waar ingelogd moet 
worden met het e-mailadres en wachtwoord:



Als een ouder nog geen account heeft, dan kan de 
optie ‘Ik heb nog geen account geselecteerd 
worden. Dan krijgt u eerst het volgende scherm te 
zien, waarbij je een keuze maakt tussen ‘Ik ben 
ouder/verzorger’ of ‘Ik ben leerling’:



Voor het aanmaken van een nieuw account dient u 
onderstaande pagina in te vullen, waarna u 
automatisch inlogt



Eenmaal ingelogd krijgt u onderstaand scherm te 
zien. Als een u voor meerdere kinderen wil 
bestellen, dan dienen de kinderen te worden 
toegevoegd.



De leermiddelenlijst komt tevoorschijn
Nadat er een kind geselecteerd is, 
krijgt u een overzicht te zien van de 
leermiddelenlijst.

- Bovenaan de leermiddelenlijst staat 
een overzicht van het schooljaar, 
voortgezet onderwijs, het leerjaar/de 
klas, de unieke code van de 
leermiddelenlijst. 
- Aan rechterzijde wordt een 

overzicht getoond met de 
leermiddelen & de naam van de 
leerling voor wie de bestelling is. 
Dit staat ook genoteerd onder 
‘Mijn leermiddelen’. Dit is een 
extra check voor u, zodat u kunt 
zien dat u op dit moment voor het 
juiste kind de bestelling aan het 
doen bent.

Bent u akkoord? Klik dan 
op ‘Toevoegen’. 



Bestellen

Check de bestelling 



Voordat de bestelling 
geplaatst kan worden, 
moet er eerst een service 
bij schade en diefstal 
geselecteerd worden, dit 
kunt u zelf kiezen. 



Zodra er een optie geselecteerd is, kan de 
bestelling geplaatst worden: 



In de week van 16 augustus wordt er door Van Dijk 
een mail gestuurd naar u/ de besteller over dat de 
digitale licenties worden uitgeleverd via het 
distributeursportaal.

Bewaar de mail.

De leerlingen zullen samen met de docent de 
licenties in de klas activeren. 


