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Mijdrecht, 23 juni 2016  

 

 

Betreft: bestellen van een nieuw boekenpakket voor het schooljaar 2016-2017 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van het VeenLanden College, 

 

Voor het nieuwe schooljaar kun je met ingang van 8 juli a.s. je boekenpakket bestellen 

via de website van Van Dijk Educatie: www.vandijk.nl.  

 Kies “bestel direct je boekenpakket”. 

 Vul in in welke plaats je naar school gaat en selecteer de naam van je school. 

 Selecteer vervolgens je klas (zorg dat je je gegevens over je nieuwe klas en 

je sector/profiel bij de hand hebt). Ga je het volgende schooljaar naar de 

locatie Vinkeveen, let er dan op dat je de juiste locatie kiest. 

 Het betalen van het bedrag van € 75,00 borg is niet verplicht, maar is een 

keuze. Kies je wel voor het betalen van de borg dan betaal je dit éénmalig aan 

het begin van de schoolperiode en wordt dit terugbetaald aan het eind van de 

schoolperiode. 

 Als je vóór 29 juli a.s. je boeken bestelt, dan weet je zeker dat je je boekenpakket 

uiterlijk een week voor de start van het nieuwe schooljaar geleverd krijgt. 

 Je kunt je boeken tot en met 30 september 2016 zelf bestellen, met ingang van 1 

oktober 2016 kan dit alleen nog via school.   

 Op www.vandijk.nl staat onder klantenservice alle informatie over het bestellen 

van boeken. Vind je toch niet het antwoord op jouw vraag? Bel dan 0900-

5004010 of stuur een e-mail. Zorg dat je je klantnummer bij de hand hebt. 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

 

Regine van Straaten, 

administratief medewerkster 
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Overzicht klassen schooljaar 2016-2017 - locatie Mijdrecht 

1 atheneum (A1) 

1 havo/atheneum (B1) 

1 mavo/havo (C1) 

2 atheneum (A2) 

2 havo (H2) 

2 mavo (M2) 

3 atheneum (A3) 

3 havo (H3) 

3 mavo (M3) 

4 atheneum C&M  

4 atheneum E&M  

4 atheneum N&G  

4 atheneum N&T  

4 havo C&M  

4 havo E&M  

4 havo N&G  

4 havo N&T  

4 mavo (M4) 

5 atheneum C&M  

5 atheneum E&M  

5 atheneum N&G  

5 atheneum N&T  

5 havo C&M  

5 havo E&M  

5 havo N&G  

5 havo N&T  

6 atheneum C&M  

6 atheneum E&M  

6 atheneum N&G  

6 atheneum N&T  

 

 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl

