
 

 

 Hengelo, 1 juli 2021 
 
 
 

Betreft: Boeken inleveren, uitreiken rapporten en inleveren kluissleutel en iPad 
 

 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

 
Het eind van het schooljaar is in zicht. Dat betekent dat de boeken moeten worden ingeleverd en de 

overgangsrapporten worden uitgereikt. Leerlingen die de school verlaten moeten ook de kluissleutel 

inleveren en voor een klein aantal leerlingen geldt dat ook de iPad moet worden ingeleverd. 

 
Inleveren boeken 

Het inleveren van de boeken gaat dit schooljaar anders dan voorgaande jaren. Omdat we vanaf 

schooljaar 2020-2021 werken met een extern boekenfonds via de firma vanDijk wordt het innemen 

van de boeken volledig door medewerkers van vanDijk geregeld. Dat betekent dat ook de 

afhandeling bij het ontbreken van boeken of zodanige beschadigingen van boeken dat deze niet 

meer gebruikt kunnen worden, geheel bij vanDijk ligt. De firma vanDijk is in staat om volgens een 

strak schema op één dag alle boeken in te nemen. 

 
Zowel het inleveren van de boeken als het uitreiken van de rapporten vindt plaats op : 

     

Vrijdag  9 juli 2021. 

 

Het schema inleveren boeken en uitreiken rapporten is toegevoegd aan deze brief op de 

laatste pagina. 
 

Het inleveren van de boeken vindt plaats in het ronde gedeelte van het voormalige Saxiongebouw.  

De ingang van dit gebouw is tegenover de gymzaal SAX, naast de grote villa. Na het inleveren van de 

boeken verlaat je het gebouw via de uitgang bij de grote parkeerplaats aan de kant van het park. 

Het is belangrijk dat de boeken op de afgesproken tijd worden ingeleverd. Het is geen probleem dat 

iemand anders, bijvoorbeeld een ouder, de boeken komt inleveren. Er is op de inleverdag geen 

mogelijkheid voor een ander tijdstip. Is er echt geen mogelijkheid om de boeken in te leveren op de 

geplande datum / tijd,  neem dan contact op met: 

-  Klantenservice vanDijk, telefoonnummer 088 - 20 30 303 

 
Bestellen boeken 

Het bestellen van de boeken voor volgend schooljaar loopt ook via vanDijk. Vanaf 6 juli a.s. is dit 

weer mogelijk. Wij adviseren om de boeken zo spoedig mogelijk vanaf 6 juli a.s. te bestellen. Als het 

goed is heb je vorig jaar een account aangemaakt. Dit account kun je dit jaar weer gebruiken. 

 

De handleiding voor het bestellen van de boeken vind je in de bijlage. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inleveren kluissleutels 

Leerlingen die schooljaar 2021-2022 niet meer op onze school zitten, bijvoorbeeld alle leerlingen die 

eindexamen hebben gedaan, moeten ook de kluissleutel inleveren. Dit kan aansluitend aan het 

inleveren van de boeken bij de receptie in het hoofdgebouw. 

 
Inleveren iPads 

Een aantal leerlingen, die in het schooljaar 2021 – 2022 niet meer hier op school zullen zitten, zal 

ook de iPad moeten inleveren. We zullen in de loop van de volgende week met die ouder(s) / 

verzorger(s) telefonisch contact opnemen. 

 
Sneltesten 
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, delen wij in na inlevering van de boeken sneltesten uit 
aan de leerlingen die hier komend jaar weer op school zitten.  Het is bedoeling om ze als volgt in te 
zetten: 

 

1. voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot drie 
dagen later  

2.    voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: 3 dagen en 1 dag voor 
de eerste schooldag  

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jan Schmitz, Directeur  
Montessori College Twente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen : Schema boeken inleveren. 

Handleiding  boeken bestellen vanDijk 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 
 

Tijd boeken klas /mentor /groep Tijd rapporten mentor/klas lokaal  

          

08:30 M2MHW3 nvt PaD 
SAX 

sport 

08.45 Jade Oldenhof 09.00 Jade Oldenhof 2.11 

   

09:00 M1HV1 09:15 Kil 1.01 

                                    Rick Slaathuis                                  Rick Slaathuis 303 

09:15 M1HV2 09.30 Otc D12 

  Dorine Witjes   Dorine Witjes 207 

Peter Meussen Peter Meussen 310 

  1V1/1VT1   MiF 303 

09:30 M1HVT1 09:45 HsE D14 

  Charlotte Breitenbach   Charlotte Breitenbach D12 

Fenneke ten Thije Fenneke ten Thije 0.14 

09:45 M1MH1 10:00 WeB D10 

  Francis Rikhof   Francis Rikhof 0.12 

Isabel Fernandez Isabel Fernandez 310 

10:00 M1MH2 10:15 WeN D12 

  Eef Veenman   Eef Veenman 310 

Hein Brijker Hein Brijker 303 

10:15 M1MHW1 10:30 HuN D14 

  Anne van der Meulen   Anne van der Meulen D12 

Nina Damhuis Nina Damhuis 310 

      

10:30 M1MHW2 10:45 ChR D10 

Mehmet Cimen, Anke Gasseling Mehmet Cimen, Anke Gasseling 303 

  M1MHW3   KoJ 310 

     

11:45 M2HV2 12:00 WaN D10 

  M2HV1   VöJ D12 

  Monique van Dissel   Monique van Dissel 303 

          

12:00 M2MH1 12:15 SiB D12 

  Maarten van Dongen   Maarten van Dongen 303 

  Lotte Vermeij   Lotte Vermeij 303 

  Hinke Bouwmans   Hinke Bouwmans 303 

  Ruben Oude Voshaar   Ruben Oude Voshaar 303 

  Nathan Woud   Nathan Woud 310 

          
 
 
 
 
     



 

 

12:15 M2MH2 12:30 PlY D14 

  M1MHW4   SaM D12 

          

12:30 M2MHW1 12:45 DoL D10 

12:45 M2MHW2 13:00 HeE D12 

          

          

13:00 M2V1 13:15 BeK D10 

  Nuria Sijbesma   Nuria Sijbesma D14 

          

13:15 M2VT1 13:30 KeD D12 

  Annelieke de Vos   Annelieke de Vos 310 

          

13:30 M3H1 13:45 MeH D14 

  3M4   LiM 303 

  Karen Vloedbeld   Karen Vloedbeld D12 

13:45 M3H2 14:00 Mma D10 

  3M1   Sch 310 

          

14.00 M3H3 14:15 BeJ D12 

  3M2   WoM 303 

       

14.15 M3HT1 14:30 VoL D14 

  3M3   HcY 310 

  Lily de Boer   Lily de Boer 303 

14:30 3M5 14:45 HLa 303 

  Jente Pots   Jente Pots 310 

          

15:15 M2HVT1 15:30 KiH D14 

  Sonja Rijkse   Sonja Rijkse D12 

15:30 M3V1 15.45 VeK D10 

  M3VT1   NeI D14 

          

tijd inleveren 
boeken 

examenklas tijd inleveren 
boeken 

examenklas examenklas 

11:15 6V1 12:45 4M4   

11:30 6V2 13:00 4M5   

11:45 6V3 13:15 4M6   

          

12:00 4M1 14:30 5H1 5H2 

12:15 4M2 14:45 5H3 5H4 

12:30 4M3 15:00 5H5 5H6 

 

 
 



 

Bijlage 2 
 

 
 
Handleiding bestellen schoolboeken vanDijk 
 
 
Onderstaand in de juiste volgorde hoe u de boeken moet bestellen bij VanDijk. 
 

• Ga naar VanDijk.nl 

• Kies “Hengelo” als plaats 

• Kies “Montessori College Twente” als school 

• Kies je opleiding 

• Maak een bestelaccount aan bij VanDijk door te registreren 

• Vul je gegevens in (account aanmaken op naam van de leerling) 

• Kies je leermiddelen.  

Bij leerjaren /opleidingen waar keuze vakken zijn, moet je vak van je keuze aangeven. 
Voor een aantal vakken wordt een zelfontwikkelde methode gebruikt, deze krijg je niet via 
vanDijk. 
 

• Check onze service bij schade + diefstal 

• Controleer je gegevens 

• Activeer je digitale lesmateriaal, kies voor “nu activeren” 

• Log in met je schoolaccount op Magister (Magister is ons leerling volg systeem)  

• Je krijgt dan een controlevraag; “Wil je de bestelling voor X koppelen aan het schoolaccount 

van X?” 

• Als het klopt, klik dan op “Ja”. Je keert dan terug naar VanDijk.nl om de bestelling af te ronden. 

• Als het niet klopt, log dan in met het juiste account. Je moet inloggen met het leerling account 

waar je de bestelling voor plaatst. 

 
 

 
 
 
 
 


