Betreft: informatie leermiddelen bestellen voor schooljaar 2022‐2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij informeren wij u graag over het bestellen van de leermiddelen voor het schooljaar 2022‐2023.
Vooraf: het is handig om de bestelling sámen met uw kind te doen. Er kan namelijk gevraagd worden voor
welke vakken de leermiddelen besteld moeten worden én tijdens het bestelproces wordt gevraagd om uw
kind zich te laten aanmelden bij ‘je schoolportaal’. Bij onze school is dat Itslearning en uw kind kan daar
met zijn/haar schoolaccount inloggen. Deze stap is noodzakelijk om uw kind toegang te geven tot digitale
leermiddelen. Nadere instructie hierover treft u in deze brief aan.
U kunt het boekenpakket bestellen via Internet op www.vandijk.nl. Bijgaand de instructies voor het
bestellen en de link naar een informatievideo van Van Dijk. Het is belangrijk om de bestelling zo snel
mogelijk te doen, zodat alles op tijd geleverd kan worden. De boeken worden door Van Dijk op uw
huisadres afgeleverd. U ontvangt geen rekening van het pakket aangezien het pakket gefinancierd wordt
door de overheid. U ontvangt wel een rekening als u niet‐verplichte extra leermiddelen of diensten bestelt,
zoals:
-

woordenboeken, geodriehoeken, schooltassen, passers ed
de service bij diefstal en schade die Van Dijk optioneel aanbiedt

Boekenpakket bestellen:
1. Ga naar de website van Van Dijk (www.vandijk.nl)
2. Kies de plaats van je school:
(Barendrecht),
de naam van de school:
(Dalton Lyceum Barendrecht),
de opleiding/klas:
(kies de klas waar uw kind volgend jaar naar toe gaat)
3. Op het volgende scherm wordt gevraagd of u wilt inloggen met een bestaand account (‘Ik heb al
een account’) of dat u een nieuw account wilt aanmaken (‘Ik heb nog geen account’). Kies voor ‘Ik
heb al een account’ als u al eerder leermiddelen besteld heeft en log vervolgens in (indien u het
wachtwoord vergeten bent, kunt u dat online opvragen).
Let op: volg de instructies zorgvuldig om voor élk kind apart te bestellen, mocht u meerdere kinderen op onze school
hebben.

4. Er wordt nu gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Hierbij zijn 2 zaken van belang:
a. Er wordt gevraagd het emailadres van uw kind in te voeren. Vul hierbij het schoolmailadres
van uw kind in.
b. U krijgt een scherm ‘Inloggen met jouw schoolaccount’. Uw kind beschikt al over een
schoolaccount dat toegankelijk is via het schoolmailadres (eindigt op @edu.ozhw.nl) en een
wachtwoord. Klik op de knop Inloggen met je schoolaccount Het inlogscherm van
Itslearning verschijnt nu en u/uw kind moet zich hier aanmelden met zijn/haar OZHW‐
schoolaccount (schoolmailadres eindigend op @edu.ozhw.nl en wachtwoord). Let op: er is
een wijziging opgetreden in de inloggegevens voor Itslearning: tot voor kort gebruikte uw
kind zijn/haar leerlingnummer en een apart Itslearning‐wachtwoord om in te loggen. Er
dient nu ingelogd te worden met het OZHW account. U krijgt de volgende schermen te
zien.

Vul het school‐
mailadres in van uw
kind. Let op! Dit is niet
meer het leerling‐
nummer, wat eerst
gebruikt werd voor
Itslearning
Klik op Volgende

Vul het wachtwoord in
dat behoort bij dit
OZHW schoolaccount.
Let op! Dit is niet het
‘oude’ wachtwoord
voor Itslearning, maar
het wachtwoord dat
behoort bij het OZHW
schoolaccount!
Klik op ‘Aanmelden’

Indien u dit scherm
krijgt, kunt u Nee
kiezen

5. Leermiddelen bestellen: Kies de juiste keuzevakken die bij de het door uw kind gekozen
vakkenpakket horen. De meeste verplichte vakken zijn al geselecteerd. U kunt ze niet uitvinken.
Daarnaast zijn er leermiddelen die niet verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld een woordenboek of een
atlas. U kunt deze wel bestellen via het bestelproces, maar voor deze niet verplichte leermiddelen
ontvangt u van Van Dijk een rekening.
6. Checken van alle gegevens en de bestelling afronden.
7. De orderbevestiging wordt per mail door Van Dijk aan u verzonden.

Mocht u vragen hebben tijdens het bestellen van de boeken, raadpleeg dan de klantenservice van Van Dijk
of chat op Internet met één van hun medewerkers. Zij helpen u graag verder om het proces goed te laten
verlopen.
Bekijk hier de video van Van Dijk over het bestelproces.

