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Betreft: informatie inleveren boeken 
 
Het schooljaar nadert zijn einde en dat betekent dat binnenkort ook de boeken ingeleverd moeten 
worden. Hieronder vindt u informatie over de inleverprocedure. Neemt u deze informatie a.u.b. goed 
door en bespreek het met uw kind(eren). 
 

❖ Inleverformulier 
U krijgt vooraf van Van Dijk een inleverformulier via de post of via de e-mail. Hierop staat welke 
boeken er ingeleverd moeten worden. U dient het formulier mee te nemen bij het inleveren van 
de boeken. 

❖ Inleverplanning 
Op de laatste pagina’s vindt u een inleverplanning. Hierop staat per klas aangegeven hoe laat 
deze op school verwacht wordt om de boeken in te leveren. Kom a.u.b. op het aangegeven 
tijdstip. Hierdoor kunnen wij drukte vermijden en een snelle doorloop realiseren. 

❖ Kluissleutel (Pinksterstraat 26 en Raadsgildenlaan 11) 
Indien uw kind volgend schooljaar op dezelfde locatie les heeft, dan dient uw kind de kluissleutel 
te houden. Volgend schooljaar heeft uw kind dan hetzelfde kluisje. Gaat uw kind naar een 
andere locatie, dan dient uw kind de kluissleutel in te leveren. Leerlingen die in de 
eindexamenklassen zitten moeten in elk geval hun kluissleutel inleveren voor zo ver dat nog niet 
al gedaan is.  

❖ De inleverdag 
Op de inleverdag hebben wij de medewerking van iedereen nodig om alles soepel te laten 
verlopen. Bij aankomst krijgt uw kind instructies waar hij/zij zich present kan melden. Uw kind 
kan dan de boeken inleveren bij één van de medewerkers van Van Dijk. Indien uw kind nog 
materiaal van de mediatheek heeft, dan staat er een aparte bak klaar. Via de aangegeven weg 
verlaat uw kind vervolgens het schoolgebouw. 

❖ Broertjes/Zusjes 
Wij kunnen ons voorstellen dat het niet handig is om op verschillende momenten op school te 
komen als u meerdere kinderen bij ons op school heeft. In dat geval kan één van de kinderen de 
boeken van alle kinderen inleveren. Let er dan wel even op dat u de boekenpakketten duidelijk 
scheidt en dat het benodigde inleverformulier bijgevoegd is. 

❖ Schade en vermissingen 
Het kan natuurlijk voor komen dat boeken beschadigd zijn geraakt of kwijt zijn. In een aantal 
gevallen ontvangt u van Van Dijk vanzelf een factuur voor de verrekening van schade en/of 
vermissingen. Het afhandelen van dergelijke zaken gebeurt rechtstreeks met Van Dijk. Indien dit 
op u van toepassing is, dan dient u rechtstreeks met Van Dijk contact op te nemen (088-
2030303). 

❖ Inleverdag gemist? 
Zorg er dan voor dat het boekenpakket op tijd naar Van Dijk opgestuurd wordt! Doe de boeken 
in een doos en doe daar het inleverformulier bij. Dat is belangrijk omdat van Dijk zo kan 
achterhalen van wie de boeken zijn. Het pakket kunt u sturen naar: 
 
Van Dijk 
Afdeling Inleveringen 
Postbus 23 
8260 AA Kampen 
 
Belangrijk: het boekenpakket dient vóór 1 augustus 2022 bij Van Dijk binnen te zijn! 
De verzendkosten zijn voor eigen rekening. 

 
  



 

Betreft: informatie examenleerlingen 
 
De onderstaande informatie is alleen bedoeld voor leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in een 
eindexamenklas zaten én die de school gaan verlaten. 
 

❖ Kluissleutel 
Leerlingen die in de eindexamenklassen zitten moeten hun kluissleutel inleveren. Wij verzoeken 
u om een briefje aan de sleutel te bevestigen, voorzien van naam en klas van uw kind. Indien de 
kluissleutel niet ingeleverd wordt, zijn wij genoodzaakt om €10 aan kosten in rekening te 
brengen. 

❖ Tegoed schoolpas 
In de loop van het schooljaar kan het zijn dat u een tegoed heeft gestort op de schoolpas (voor 
bijvoorbeeld print- en kopieerwerk) van uw kind. Indien er op de pas een resterend tegoed staat, 
dan wordt deze automatisch teruggeboekt naar het IBAN nummer die is gebruikt om de 
ouderbijdrage te betalen. 

Betreft: informatie inleveren materiaal mediatheek 
 
In het afgelopen schooljaar hebben veel leerlingen materialen geleend uit de mediatheek. Deze 
materialen dienen uiterlijk aan het einde van het schooljaar geretourneerd te worden.  
 

❖ Materialen mediatheek 
Indien uw kind nog boeken van onze mediatheek heeft, dan dienen deze ook op de inleverdag 
afgegeven te worden. Wij zetten speciale bakken neer waarin het materiaal gedeponeerd kan 
worden. Wij verzoeken u vriendelijk om het geleende materiaal van een briefje te voorzien met 
daarop de naam en klas van uw kind. 

 
  



 

Belangrijke informatie over je leermiddelenpakket en je schoolspullen 
 
Beste leerling,  
 
De leermiddelen voor aankomend schooljaar zijn door school voor jou besteld. De boeken zijn en blijven 
eigendom van Van Dijk, maar worden aan jou per schooljaar uitgeleend.  
 
Ontvangst leermiddelenpakket 
Het leermiddelenpakket ontvang je uiterlijk in de week voor de start van het schooljaar via PostNL op je 
huisadres. Mocht je niet thuis zijn, dan probeert de bezorger het pakket bij je buren te bezorgen. Als dit 
niet lukt, komt de bezorger de volgende dag nog een keer langs. Als je pakket dan ook niet bezorgd kan 
worden, wordt het bij het dichtstbijzijnde pakketpunt afgeleverd. Haal in dat geval zo snel mogelijk je 
pakket op! Via de app van PostNL kun je gemakkelijk volgen of er een pakket voor je onderweg is. 
 
Controle leermiddelenpakket 
In het pakket wat je van Dijk krijgt, zit een pakbon. Controleer de inhoud van het pakket aan de hand van 
de pakbon. Het kan zijn dat niet alle leermiddelen in het pakket zitten. Op de pakbon moet dan staan dat 
er dan nog iets op “naleveren” staat. Als dit niet zo is, moet je even contact opnemen met school. 
 
Extra schoolspullen bestellen 
Naast het boekenpakket dat door school wordt geregeld en betaald, heb je misschien nog extra 
schoolspullen nodig, zoals een agenda of een rekenmachine voor wiskunde. De school heeft een 
schoolspullenlijst samengesteld voor alle leerlingen in de brugklas, 5 gymnasium en leerlingen met 
wiskunde 2e fase. Deze lijst staat klaar op www.vandijk.nl. Hier bestel je snel en makkelijk de 
schoolspullen die nodig zijn. Je bestelling wordt vervolgens op je huisadres bezorgd. Je mag natuurlijk 
deze spullen ook ergens anders bestellen. 
 
Vragen? 
Mocht je vragen hebben over de inhoud van je boekenpakket (je hebt bijvoorbeeld niet de juiste boeken 
ontvangen) dan kun je contact opnemen met school. 
 
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de klantenservice van Van Dijk Educatie: 
 
Telefoon  : 088-2030303 (lokaal tarief)  
E-mail    : klantenservice@vandijk.nl   
 
Wij wensen je een fijne vakantie en een goede start van het schooljaar! 
 
  

http://www.vandijk.nl/
file://///BO-STPD1/fdredirect$/moussoren/Documents/Van%20Dijk%20Educatie/Schoolspecifieke%20mail/klantenservice@vandijk.nl%20%20


 

Informatie gebruik leermiddelen (tekst- en werkboeken) 
Het gebruik van de leermiddelen (tekst- en werkboeken)  is voor de leerling  gratis. Van Dijk is eigenaar van 
de boeken en geeft ze in bruikleen aan de leerling. De distributie wordt verzorgd door Van Dijk. De boeken 
worden afgeleverd op het huisadres van de leerling. Dit gebeurt uiterlijk in de laatste week van de vakantie. 
 

Leerlingen hoeven zelf geen boeken te bestellen. Dit wordt volledig door de school verzorgd vanuit de 
leerlingenadministratie. Het is daarbij van groot belang dat de school beschikt over de juiste 
adresgegevens! Geef eventuele adreswijzigingen nog vóór de vakantie door aan de 
leerlingenadministratie. 

 
Verder zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: 
 

❖ Extra materialen die niet op de boekenlijst staan vermeld (zoals bijvoorbeeld schriften, 
woordenboeken, rekenmachine) moet de leerling wel zelf voor eigen rekening aanschaffen. Dit kan 
via Van Dijk.nl, maar mag ook op een andere manier worden gedaan.  

 
❖ Het is verplicht de boeken te kaften en te voorzien van een naamsticker op de voorkant van de kaft. 

Een goede tas kan beschadigingen voorkomen! Als er zuinig met de boeken wordt omgegaan, kan dit 
veel kosten besparen.   

 
❖ Indien er beschadigde boeken geleverd worden of er missen boeken bij levering, meld dit dat 

onmiddellijk bij Van Dijk (088-2030303). Dit kan vervelende situaties voorkomen aan het einde van 
het schooljaar. 

 
❖ In de loop van het schooljaar verloren of zoekgeraakte boeken moeten door de leerling zelf opnieuw 

worden besteld voor eigen rekening.  
 
❖ Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een inleverlijst. Hierop staat vermeld welke 

boeken moeten worden ingeleverd. 
 

❖ Niet ingeleverde of beschadigde boeken worden bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. Van 
Van Dijk ontvangt u hiervoor een factuur die rechtstreeks met Van Dijk verrekend dient te worden. 

 
❖ Bij tussentijdse schoolverlating dienen alle boeken te worden ingeleverd, ook de werkboeken zelfs 

als deze beschreven zijn. U ontvangt van school een retouradres voor het verzenden van de boeken. 
 
❖ De leermiddelen voor extra te volgen vakken in HAVO en VWO worden pas na de vakantie besteld 

omdat dan pas bekend is welke leerlingen deze extra vakken kunnen volgen. Dit geldt ook voor 
leerlingen die i.v.m. (lichamelijke) problemen een tweede pakket tekstboeken nodig hebben. 

 
❖ Indien er gedurende het schooljaar van profiel, leerjaar of niveau gewisseld wordt, dan wordt er een 

nieuw boekenpakket besteld. Het oude pakket dient u te houden en u levert beide pakketten aan het 
einde van het schooljaar tegelijkertijd in. 

  



 

Schoolspullenlijst Winkler Prins 2022-2023 
 
Hieronder vindt u een lijst van zaken waarvan de aanschaf wordt geadviseerd. U bent vrij om te bepalen 
waar u de spullen (2e hands) aanschaft. 
 
Alle brugklassen : 
 
❖ Tas/rugzak 
❖ Gymtas, gymkleren en schoenen (geschikt voor in de zaal/ geen zwarte/aflatende zolen) 
❖ Kaftpapier 
❖ Pennen (1 rode), potloden, kleurpotloden, schaar, plakstift, passer, gum, puntenslijper 
❖ Geodriehoek 
❖ Liniaal 
❖ Schriften 
❖ A4 schrift ruitjes 1 bij 1 cm. 
❖ Multomap met papier en tabbladen 
❖ Rekenmachine Casio FX82EX 
❖ Snelhechters 
 
Wiskunde 2e fase : 
 
❖ Grafische rekenmachine van Texas Instruments: TI-84 Plus CE-T 
 
Gymnasium 5  : 
 
❖ Woordenboek Grieks-Nederlands (Hupperts) ISBN 9789087719999 
❖ Woordenboek Latijn-Nederlands (Harm Pinkster) ISBN 9789463720519 
 
  



 

Informatie over te bewaren werkboeken 
 
Het eind van het schooljaar komt in zicht, dus worden binnenkort de boeken weer ingeleverd. Daarbij 
graag aandacht voor het volgende: 
 
In veel gevallen worden (werk)boeken in meerdere klassen gebruikt. Deze werkboeken blijven in bezit 
van de leerling en gaan mee naar de volgende klas. Dit betekent dat de leerling deze boeken aan het 
eind van het schooljaar niet weg moet gooien en ook niet moet inleveren! Ze staan ook niet vermeld op 
de inleverlijst die u thuis gestuurd krijgt van Van Dijk. 
 
Als een leerling komend schooljaar niet meer in het bezit is van genoemde werkboeken, dienen deze 
voor eigen kosten weer te worden aangeschaft. In bijgaand overzicht kunt u zien welke werkboeken het 
betreft.  
 
Overzicht te bewaren boeken voor komend schooljaar 
 

Klas Vak Titel/Boek 

1 havo wiskunde Getal en ruimte (13e ed) 1hv FLEX boek + online 

1 vwo wiskunde Getal en ruimte (13e ed) 1v FLEX boek + online 

2 mavo natuurkunde Nova nask MAX 1/2 vmbo-kgt boek+online 4-jaar afname 

3 basis biologie Biologie voor jou MAX 3 vmbo-b boek+online 4-jaar afname 

3 havo scheikunde Chemie 3h FLEX boek + online 

3 kader biologie Biologie voor jou MAX 3 vmbo-k boek+onl 4-jaar afname 

3 mavo biologie Biologie voor jou MAX 3 vmbo-gt boek+onl 4-jaar afname 

biologie Biologie voor jou MAX 4 vmbo-gt boek+onl 4-jaar afname 

natuurkunde Nova NaSk1 MAX 3 vmbo-gt boek+online 4-jaar afname 

wiskunde Moderne wiskunde 12e editie 3 vmbo-gt FLEX boek + online 

3 vwo  scheikunde Chemie 3v FLEX boek + online 

4 havo  aardrijkskunde De geo LRN-line 4h arm en rijk online + boek 

aardrijkskunde De geo LRN-line 4h systeem aarde online + boek 

aardrijkskunde De geo LRN-line 4h (over)leven in Europa online + boek 

biologie Biologie voor jou MAX 4h boek+online 4 jaar afname 

duits Na Klar Handbuch (grammaticaboekje) 

engels Of Course! Vakboek (grammaticaboekje) 

natuurkunde Systematische natuurkunde LRN-line 4h online + boek 

nederlands Nieuw nederlands (6e editie) 4/5h FLEX leerwerkbk (+ online) 

wiskunde a Getal en ruimte (12e ed) wiskunde-a havo FLEX bk + onl dl 1 

wiskunde a Getal en ruimte (12e ed) wiskunde-a havo FLEX bk + onl dl 2 

wiskunde b Moderne wiskunde 12e ed wiskunde-b havo FLEX boek + onl dl 1 

wiskunde b Moderne wiskunde 12e ed wiskunde-b havo FLEX boek + onl dl 2 
4 vwo  aardrijkskunde De geo LRN-line 5v wonen in Nederland online + boek 

aardrijkskunde De geo LRN-line 4v klimaatvraagstukken online + boek 

aardrijkskunde De geo LRN-line 4v arm en rijk online + boek 

biologie Biologie voor jou MAX 4v boek+online 4-jaar afname 

duits Na Klar Handbuch (grammaticaboekje) 

engels Of Course! Vakboek (grammaticaboekje) 

natuurkunde Systematische natuurkunde LRN-line 4v online + boek 

nederlands Nieuw nederlands (6e editie) 4/5/6v FLEX leerwerkbk (+ online) 

wiskunde a Getal en ruimte (12e ed) wisk-a/c vwo FLEX boek + onl dl 1 

wiskunde a Getal en ruimte (12e ed) wisk-a/c vwo FLEX boek + onl dl 2 

wiskunde b Getal en ruimte (12e ed) wiskunde-b vwo FLEX bk + onl dl 2 

wiskunde b Getal en ruimte (12e ed) wiskunde-b vwo FLEX bk + onl dl 1 

5 vwo  biologie Biologie voor jou MAX 5v boek+online 4-jaar afname 

duits Na Klar Handbuch (grammaticaboekje) 

engels Of Course! Vakboek (grammaticaboekje) 

natuurkunde Systematische natuurkunde LRN-line 5v online + boek 

nederlands Nieuw nederlands (6e editie) 4/5/6v FLEX leerwerkbk (+ online) 

 
 
  



 

Start schooljaar 2022/2023: maandag 29 augustus 2022 
Locatie Raadsgildenlaan 7 

Tijd Klas Plaats     

13.00 Mavo-1 Kantine     

13.00 Kader-1 Kantine     

13.00 Basis-1 Kantine     

13.30 Vwo-1 Kantine     

13.30 Havo-1 Kantine     

       

 
Locatie Raadsgildenlaan 9 

Tijd Klas Plaats  Tijd Klas Plaats 

13.30 B2a Lok. 101  13.30 B4za Lok. 007 

13.30 B2b Lok. 110  13.30 B4zb Lok. 106 

13.30 B2c Lok. 105  13.30 K4za Lok. 100 

13.30 K2a Lok. 109  13.30 K4zb Lok. 006 

13.30 K2b Lok. 103  14.00 B3z Lok. 006 

13.30 K2c Lok. 104  14.00 K3za Lok. 107 

13.30 K2d Lok. 102  14.00 K3zb Lok. 007 

       

       

       

 
Locatie Raadsgildenlaan 11 

Tijd Klas Plaats  Tijd Klas Plaats 

13.30 BK4e Kantine  14.00 BK3e Kantine 

13.30 B4Ta Kantine  14.00 B3Ta Kantine 

13.30 B4Tb Kantine  14.00 B3Tb Kantine 

13.30 K4T Kantine  14.00 K3Ta Kantine 

13.30 BK-LWT Kantine  14.00 K3Tb Kantine 

       

       

       

       

       

 
Locatie J.G. Pinksterstraat 26 

Tijd Klas Plaats  Tijd Klas Plaats 

13.30 H2 Kantine  13.00 Mavo-4**  

14.00 H3 Kantine     

13.30 H4 Naar lokalen *     

13.30 H5 Naar lokalen *     

13.30 V2 Studiehuis  13.15  Mavo-2**  

13.00 V3 Studiehuis     

13.30 V4 Naar lokalen *     

13.30 V5 Naar lokalen *     

13.30 V6 Naar lokalen *  13.30 Mavo-3**  

  * In de laatste vakantieweek 
verneem je via e-mail in welk 
lokaal je wordt verwacht. 

 ** Klassenindeling via  
opgehangen lijsten    

   

 
  



 

 

  

Groep Groep

Van Tot

B1A & B1B 9:00 9:15 19 & 18 lln

B1C & K1A 9:15 9:30 19 & 19 lln

K1B & K1C 9:30 9:45 17 & 14 lln

K1D & H1A 9:45 10:00 17 & 26 lln

H1B & H1C 10:00 10:15 26 & 25 lln

H1D & M1A 10:15 10:30 24 & 24 lln

M1B & M1C 10:30 10:45 22 & 25 lln

M1D & M1E 10:45 11:00 23 & 25 lln

V1A & V1B 11:15 11:30 11 & 29 lln

V1G & B2A 11:30 11:45 18 & 20 lln

B2B & K2A 11:45 12:00 20 & 20 lln

K2B & K2C 12:00 12:15 16 & 16 lln

K2D & H2A 12:15 12:30 19 & 22 lln

H2B & H2C 12:30 12:45 25 & 26 lln

H2D & M3A 12:45 13:00 24 & 28 lln

M3B & M3C 13:30 13:45 26 & 27 lln

M3D & M3E 13:45 14:00 27 & 28 lln

M3F & V2A 14:00 14:15 27 & 22 lln

V2B & V2G 14:15 14:30 27 & 8 lln

H3A & H3B 14:30 14:45 24 & 26 lln

H3C & V3A 14:45 15:00 24 & 27 lln

V3B & V3G 15:00 15:15 26 & lln

pro-lwt/bk-lwt & TO 15:15 15:30 & lln

& 15:15 15:30 & lln

& 15:30 15:45 & lln

& 15:30 15:45 & lln

481 & 475 lln

Neem het inleverformulier mee van "Van Dijk", want zonder formulier kun je geen boeken inleveren

Examenleerlingen: Neem je kluissleutel mee als je die nog niet hebt ingeleverd.

Iedere leerling wordt op de aangegeven tijd verwacht, tussentijds inleveren is niet mogelijk.

Let op: vóórdat je je boeken inlevert, meld je je bij de conciërges!

 
Boeken + sleutel inleveren

 Voor de locatie Pinksterstraat 26

Op maandag 11-07-2022

PAUZE/INLOOPTIJD

Tijd Aantal leerlingen

PAUZE/INLOOPTIJD

Totaal



 

 

 

Groep Groep

Van Tot

H4maWEI & H4mbKOJ 9:00 9:15 15 & 14 lln

H4mcEPP & H4mdMEU 9:15 9:30 17 & 16 lln

H4meOOR & H4mfKOM 9:30 9:45 17 & 13 lln

H4mgREN & V4maLUC 9:45 10:00 18 & 18 lln

V4mbLEE & V4mcDGL 10:00 10:15 18 & 18 lln

V4mdSCH+PLA & M2A 10:15 10:30 18 & 21 lln

M2B & M2C 10:30 10:45 21 & 19 lln

M2D & M2E 10:45 11:00 21 & 24 lln

B3TA & B3TB 11:15 11:30 11 & 11 lln

B3ZA & B3ZB 11:30 11:45 13 & 12 lln

BK3E & K3T 11:45 12:00 15 & 23 lln

K3ZA & K3ZB 12:00 12:15 18 & 19 lln

B4T & B4Z 12:15 12:30 10 & 11 lln

BK4E & K4TA 12:30 12:45 12 & 18 lln

K4TB & K4ZA 12:45 13:00 15 & 19 lln

K4ZB & M4A 13:30 13:45 18 & 27 lln

M4B & M4C 13:45 14:00 24 & 27 lln

M4D & M4E 14:00 14:15 24 & 26 lln

M4F & V5maDIA 14:15 14:30 25 & 15 lln

V5mbSLU & V5mcDRO 14:30 14:45 17 & 15 lln

V5mdHUL & H5maLUK 14:45 15:00 15 & 15 lln

H5mbFRU & H5mcLYC 15:00 15:15 15 & 16 lln

H5mdKET & H5meWIE 15:15 15:30 19 & 16 lln

V6maBTH & V6mbOND 15:30 15:45 17 & 16 lln

V6mcSEW & V6mdGOO 15:45 16:00 17 & 16 lln

& 16:00 16:15 & lln

430 & 445 lln

Tijd Aantal leerlingen

PAUZE/INLOOPTIJD

Winkler Prins
Boeken + sleutel inleveren

 Voor de locatie Pinksterstraat 26

Op dinsdag 12-07-2022

Neem het inleverformulier mee van "Van Dijk", want zonder formulier kun je geen boeken inleveren

Examenleerlingen: Neem je kluissleutel mee als je die nog niet hebt ingeleverd.

Iedere leerling wordt op de aangegeven tijd verwacht, tussentijds inleveren is niet mogelijk.

Let op: vóórdat je je boeken inlevert, meld je je bij de conciërges!

Totaal

PAUZE/INLOOPTIJD


