Boekenpakket/licenties bestellen
Om het boekenpakket en licenties voor schooljaar 2021-2022 te bestellen, gaat u naar de site van
boekenleverancier Van Dijk (www.vandijk.nl)

Wat is er veranderd t.o.v. vorig jaar?
1. U kunt nu ook als ouder/verzorger een account aanmaken bij Van Dijk en aan dit account 1 of
meerdere kinderen toevoegen.

Er kan dit jaar dus besteld worden op het bestaande leerlingaccount van uw kind(eren), of u maakt
een nieuw ouderaccount aan. Voor de bestelling zelf maakt dit niets uit, de keuze is aan u

-

Bestellen met het bestaande leerlingaccount: klik op ‘Inloggen’ en vervolg de
bestelprocedure
Bestellen via een aan te maken ouderaccount: klik op ‘Nieuw account aanmaken’

Klik onder ‘Ik ben ouder/verzorger’ op ‘Nieuw account aanmaken’. Nadat u alle gegevens heeft
ingevuld, klikt u op ‘Aanmelden’. U ziet danhet volgende scherm:

Klik vervolgens op het plusje bij ‘Kind toevoegen’ en vul alle gegevens in.

Klik op ‘Opslaan en doorgaan’. U kunt op deze manier meerdere kinderen toevoegen aan uw
ouderaccount. Let in dat geval goed op dat u het juiste boekenpakket voor het juiste kind besteld!!

2. Koppelen digitale lesmateriaal
Na het plaatsen van de bestelling, wordt gevraagd om in te loggen met het SOMtoday (SOMtoday)
van uw kind. Hiermee wordt het digitale lesmateriaal voor komend schooljaar klaargezet voor uw
kind.

Klik op ‘Inloggen met schoolaccount”. Uw kind kan nu inloggen in SOMtoday:

Hij/zij vult bij ‘gebruikersnaam’ nu het 6 cijferige leerlingnummer in en klik op ‘Inloggen’
Hij/zij wordt nu doorgestuurd naar de inlogpagina van het Cambium College

Hij/zij vult vervolgens het wachtwoord in en klik op ‘Aanmelden’.
LET OP:
-

Er dient ingelogd te worden met het bestaande SOMtoday account van uw kind (en dus NIET
met het SOMtoday account die u als ouder/verzorger heeft)
Het SOMtoday account is het account dat uw kind op school gebruikt. Dit staat dus los van
het Van Dijk account.
Indien u meerdere kinderen heeft: zorg ervoor dat het boekenpakket voor het juiste kind
besteld wordt (dus niet op naam van broertje/zusje) en dat het digitale lesmateriaal op de
juiste manier wordt gekoppeld (dus inloggen met het juiste SOMtoday account)

Na enkele seconden bent u weer op de pagina van Van Dijk. Op deze pagina staat aangegeven dat de
activatie van het digitale lesmateriaal is gelukt.

Vul de lege velden verder in (adres etc.) en klik op ‘Verder’.
Tot slot zie u het laatste controlescherm met alle bestelgegevens. Als alles correct is, klikt u hier op
‘Bestelling afronden’

