Aan alle leerlingen van Markenhage, Michaelcollege, Orion Lyceum
en ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: Opsturen boekenpakket
Datum: 12 juni 2020

Beste leerlingen; Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen week zijn er door Van Dijk Educatie diverse e-mails naar u en uw zoon/dochter
verstuurd omtrent het inleveren van de boekenpakketten op school.
Volgens het jaarrooster zou het inleveren dit schooljaar voor de leerlingen van Markenhage en
het Orion Lyceum plaatsvinden op maandag 6 juli en voor de leerlingen van het Michaelcollege
op woensdag 8 juli.
Echter, inmiddels zijn we in goed overleg met Van Dijk Educatie overeengekomen dat de
leerlingen op de eerdergenoemde data, vanwege de Corona-maatregelen, niet naar school
komen om hun boekenpakket in te leveren.
Het boekenpakket dient kosteloos per post verstuurd te worden. Vraag daarbij altijd om een
verzendbewijs. Zo kunt u, indien nodig, bij Van Dijk Educatie aantonen dat het boekenpakket is
verstuurd. Tevens is het dan ook mogelijk om via Track&Trace het boekenpakket te volgen.
Ons advies is om het boekenpakket te versturen in de week van 6 juli 2020, waarbij donderdag
9 juli de uiterste verzenddatum is. Volg hiervoor de onderstaande instructie van Van Dijk
Educatie.
Leerlingen, die nog extra taken krijgen of aan de zomerschool deelnemen, horen dat voor 6 juli.
Zij mogen hun boekenpakket langer houden en dienen dan zelf voor 15 juli verlenging aan te
vragen via de onderstaande link:
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/592d7436ed308a04701950a7-ik-heb-een-taakof-herexamen-kan-ik-mijn-boeken-langer-houden

Met vriendelijke groet,
Roland Joosen
Conrector bedrijfsvoering “de Campus”

Postinlevering

Beste leerling,
Binnenkort moet je de boeken weer inleveren. Samen met jouw school maken wij het inleveren voor
jou extra makkelijk. Je hoeft niet langs te komen op school om je boeken in te leveren, maar je kunt
ze opsturen. Superhandig en het kost je niets!
Groet,
VanDijk

HOE WERKT HET?
1. Verzamel alle boeken

Verzamel alle boeken die op het inleverformulier staan vermeld.

2. Verwijder kaftpapier
Verwijder thuis het kaftpapier en persoonlijke papiertjes.

3. Stop het inleverformulier bij je pakket in
Stop het inleverformulier samen met de boeken in een stevige doos.
Je kunt het inleverformulier ook online terug vinden op Mijn VanDijk.

4. Stuur het pakket kosteloos op

Stuur het pakket vóór 10 juli 2020 op naar het onderstaand adres. Bewaar het verzendbewijs
goed tot dat je verzending door ons is verwerkt.
VanDijk
Antwoordnummer 600
8260 WN Kampen

5. Binnen 2 werkdagen krijg je bericht
Na ontvangst van het pakket zal je inlevering binnen 2 werkdagen verwerkt worden. Je krijgt van
ons een e-mail met het resultaat van je inlevering. De inleverstatus kun je ook online op Mijn
VanDijk checken.

