Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Elde College

Betreft: leermiddelen schooljaar 2021/2022

Schijndel, 21 juli 2021

Geachte ouders/verzorgers,
Met deze brief wil ik u informeren over een nieuwe manier van het uitreiken van leermiddelen op
het Elde College vanaf schooljaar 2021/2022. In voorgaande schooljaren ontvingen leerlingen de
leermiddelen op school. In het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen, in de laatste week van de
zomervakantie, deze middelen thuis. Ze worden rechtstreeks vanuit de leverancier VanDijk
opgestuurd naar uw huisadres, maar dienen wel door u besteld te worden.
Bestelprocedure VanDijk
Zodra bekend is welke opleiding en leerjaar uw zoon en/of dochter volgend jaar gaat/gaan volgen,
kunt u meteen de leermiddelen bestellen bij VanDijk.
• Uiterlijk op vrijdag 23 juli is voor alle leerlingen van onze school definitief bekend op welke
opleiding en leerjaar zij volgend jaar onderwijs volgen.
• Vanaf vrijdag 23 juli kunt u via de website van VanDijk de bestelling plaatsen.
• Wij raden u aan om vóór 1 augustus 2021 de leermiddelen bij VanDijk te bestellen.
De leerlingen die onderwijs volgen op praktijkonderwijs of een leerwerktraject, hoeven geen
bestelling te plaatsen. Deze leerlingen ontvangen de benodigde materialen in de lessen die zij
volgen.
Enkele leermiddelen worden via de vakdocent of mentor uitgereikt. Dit wordt dan altijd duidelijk
aangegeven bij de bestelling door middel van een extra tekstregel.
Op de volgende pagina treft u een uitleg aan over het bestellen van de leermiddelen. Tevens kunt u
via deze link een instructievideo bekijken.
De benodigde leermiddelen in het middelbaar onderwijs zijn voor leerlingen gratis. Naast deze
benodigde leermiddelen biedt VanDijk extra leermiddelen en materialen aan. Deze worden niet door
de school bekostigd, maar dient u zelf te betalen. Indien u geen extra opties aan vinkt, kost de
bestelling u niets. Aangepaste leermiddelen door persoonlijke omstandigheden (bijv. vanwege
dyslexie) worden in de eerste week van het nieuwe schooljaar in beeld worden gebracht via onze
ondersteunings-coördinatoren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een prettige zomervakantie.
Met vriendelijke groeten,
Tom van Wanrooij
Coördinator Leermiddelen
leermiddelen@eldecollege.nl

Bestel ALLES voor
school bij VanDijk!
Beste leerling (of ouders/verzorgers),
Bijna vakantie, wat fijn! Om jou extra blij te maken, regel je nu ALLES voor
school makkelijk, veilig en snel op VanDijk.nl. Zo ben jij straks goed
voorbereid en kan je lekker van de zomer genieten.

ALLES bestellen = winnen

Jouw leermiddelen op tijd in huis

Bestel je ook voor minimaal € 35,- aan

Kan je niet wachten met creatief kaften?
Of je nieuwe boeken bestuderen? ALLES
begint met het op tijd in huis hebben van
leermiddelen en schoolspullen. Van een
toffe Eastpak, een nieuwe rekenmachine tot
passers en schriften. Binnen enkele tellen
heb jij ALLES voor school geregeld! Ga naar
VanDijk.nl en geef je bestelling uiterlijk 25 juli 2021
aan ons door. Wij zorgen dat je bestelling
vóór het nieuwe schooljaar in huis is.

schoolspullen? Misschien ben jij straks
wel super BLIJ!
Je maakt namelijk kans op
te gekke Belkin Soundform
oordopjes! We geven maar
liefst 10 setjes weg!

Check it out!

Zo werkt het
Bestellen gaat nu super snel
op onze nieuwe site. Check
de video, dan kan het eigenlijk niet misgaan.Of kijk op
VanDijk.nl waar we uitleggen
hoe het bestellen werkt.

Vragen? Ga dan naar vandijk.nl.

Alles voor school vind je bij

