
Beste leerling,  

 

Van Dijk heeft de afgelopen dagen onderstaande informatie verstuurd. Lees de informatie goed door!  Heb je (of hebben je ouders) deze mail niet ontvangen, neem dan contact op met Van Dijk. 

Bijgaand ontvang je ook het inleverschema van de boeken. 

 

Om het inleveren van de boeken zo soepel mogelijk te laten verlopen en om wachttijden te beperken het dringende verzoek om alleen te komen tijdens het tijdvak waarin je klas staat ingeroosterd. 

Het inleveren vindt plaats in aula A en er worden verschillende inleverbalies opgesteld.  

 

*De boeken kunnen alleen in aula A bij Van Dijk worden ingeleverd. Om misverstanden, of het zoekraken van boeken te voorkomen worden er bij de receptie géén boeken aangenomen!  

 

De werkboeken voor biologie en geschiedenis die in hergebruik zijn, kunnen niet worden ingeleverd bij Van Dijk. 

Heb je hierover nog geen informatie ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je vakdocent.     

 

Mocht je vragen hebben over deze mail, neem dan contact op via info@daltonbarendrecht.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dalton Lyceum Barendrecht 

Zichtwei 1, 2992 ZZ Barendrecht 

          +31 88 32 90 102 

          info@daltonbarendrecht.nl  
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Ontvangen mail Van Dijk 

 

Beste ……., 
 
Nog even en dan heb je vakantie! Voordat het zover is, is het tijd om je boeken bij ons in te leveren. Jouw eigen inleverformulier vind je in de bijlage. 
 
Bereid inleveren goed voor 
Op het inleverformulier staat precies welke boeken je moet inleveren en hoe het inleveren voor jou werkt. Verzamel je boeken op tijd, ook je beschadigde boeken.  
 
Jouw gegevens 
Check goed of je gegevens kloppen die op het inleverformulier staan. Wil je je gegevens wijzigen? Ga dan naar Mijn VanDijk en log in met het mailadres waarmee je eerder hebt besteld. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en je 
ontvangt een mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Daarna kun je weer overal bij. 
 
Herexamen of zomertaak 
Heb je een taak of herexamen in de zomervakantie? Dat is niet leuk natuurlijk, maar gelukkig mag je de boeken die je daarvoor nodig hebt gewoon nog even houden. Het verlengen kost je niets en je regelt het gemakkelijk online. Ga naar Mijn VanDijk, log in, klik op 
Inleveren > Huurverlenging en geef aan welke boeken je langer nodig hebt. Je kunt ze nog tot 31 oktober blijven gebruiken. Tegen die tijd ontvang je van ons een mail over het inleveren van deze boeken. 
 
Service bij schade en diefstal 
Is één van je boeken afgelopen schooljaar gestolen of buiten jouw schuld beschadigd geraakt? Check dan in Mijn VanDijk of je de Service bij schade en diefstal hebt afgesloten en meld de beschadiging of diefstal aan ons via VanDijk.nl. Dit kun je doen tot 1 augustus. 
Wij zorgen er dan voor dat je geen factuur krijgt. 
 
Heb je nog vragen? We staan altijd voor je klaar. 
VanDijk.nl 
Vriendelijke groet, 
Team Inleveren VanDijk 
  

 

Ga naar Mijn VanDijk > 

  

  LOCATIE: AULA A 
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ROOSTER VOOR HET 
INLEVEREN VAN DE 
BOEKEN OP 
DONDERDAG 30 JUNI                     

9.00 uur tot  9.30 uur BHA1G BHA1H BHA1K BHA1L BHAT1D BHAT1E BHA1F  
9.30 uur tot 10.10 uur BV1A BV1B BV1C BMH1M BMH1N BMH1P BMH1Q  
10.10 uur  tot 10.25 uur BM2A BM2B BM2C          
10.25 uur tot 10.55 uur BV3A BV3B BV3C BV3D BV3E BV3F    
10.55 uur tot 11.20 uur BHT2A BHT2B BH2C BH2D BH2E BH2F    
11.20 uur tot 11.45 uur BV2A BV2B BV2C BV2D BV2E      
11.45 uur tot 12.05 uur BV4A BV4B BV4C BV4D        
12.05 uur tot 12.25 uur BM4A BM4B BM4C BM4D        
12.25 uur tot 13.05 uur BH4A BH4B BH4C BH4D BH4E BH4F BH4G  
13.05 uur tot 13.35 uur BH5A BH5B BH5C BH5D BH5E BH5F    
13.35 uur tot 14.10 uur BV5A BV5B BV5C BV5D BV6A BV6B BV6C  
14.10 uur tot 14.35 uur BHT3A BH3B BH3C BH3D BH3E      
14.35 uur tot 15.00 uur BM3A BM3B BM3C BM3D BM3E      


