aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklassers

Brielle, 21 juni 2017
Betreft: Informatie over het boekenpakket van het Maerlant

Beste ouder/verzorger,
Na de zomervakantie start uw zoon/dochter in de brugklas van het Maerlant. In deze brief vertel ik
u meer over het boekenpakket dat de leerlingen nodig hebben.
Het boekenpakket
De lesboeken die de leerlingen op het voortgezet onderwijs gebruiken, vormen het boekenpakket.
Dit boekenpakket wordt voor onze school samengesteld en verstrekt door de firma Van Dijk.
U moet ruim voor aanvang van het schooljaar een boekenpakket voor uw kind bestellen
(kosteloos), zodat de boeken tijdig geleverd kunnen worden.
Hoe bestelt u het boekenpakket?
 Via een overzichtelijke procedure op de website van Van Dijk vraagt u zelf vóór 29 juli
2017 het juiste boekenpakket voor uw kind aan. Hiervoor dient u eenmalig een account
aan te maken per leerling.
 Bij deze brief vindt u een folder van Van Dijk. Hierin leest u hoe u een account aanmaakt
en het boekenpakket bestelt.
 Voordat het nieuwe schooljaar start, stuurt Van Dijk het boekenpakket per post naar uw
huisadres.
 Voor alle vragen die met het boekenpakket te maken hebben, neemt u contact op met Van
Dijk: kijk voor de contactgegevens op de website van Van Dijk: www.vandijk.nl en ga naar
‘klantenservice’.
Let op:
 De schoolboeken worden door de leerlingen in bruikleen genomen. Hiervoor worden geen
kosten in rekening gebracht. Aan het einde van het schooljaar moeten de boeken weer bij
Van Dijk worden ingeleverd. Vanzelfsprekend moeten de boeken dan in goede staat zijn.
Mocht dit echter niet het geval zijn, zal Van Dijk u een factuur sturen voor de nieuwwaarde
van het betreffende boek. Het is dus van belang dat de leerlingen zorgvuldig met de
boeken omgaan en dat de boeken worden gekaft.
 Indien er voor een vak geen boeken vermeld staan in het systeem van Van Dijk, wordt dit
op school verzorgd door de vakdocent.
Overige leermiddelen
Naast de boeken die in het boekenpakket zitten, zijn er ook leermiddelen die u voor eigen rekening
moet aanschaffen. Denk hierbij aan een schriften, woordenboeken, enzovoort.
Een agenda wordt verstrekt door de school.
Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Miralda Mak-van Dijk
Nelleke Mulder-van Leeuwen
z.o.z.

