Boekenpakket/licenties bestellen
Om het boekenpakket en licenties voor schooljaar 2022-2023 te bestellen, gaat u naar de
site van boekenleverancier Van Dijk (www.vandijk.nl)
Na het invullen van de plaatsnaam, schoollocatie en de juiste klas, klikt u op ‘Verder’.

Indien uw kind al een account heeft bij Van Dijk, klikt u links op ‘Inloggen’. U vervolgt dan
direct de bestelprocedure.

Nieuw account aanmaken
Als u of uw kind nog geen account heeft bij Van Dijk, klikt u op ‘Nieuw account aanmaken’.
U kunt er dan voor kiezen om een ouder account of een leerling account aan te maken. Het
maakt niet uit welk type account u aanmaakt. De keuze is aan u.

In beide gevallen vult u, of uw zoon/dochter, alle gegevens en een zelf gekozen wachtwoord
in en klik op ‘Aanmelden’.
Indien u een ouder account heeft aangemaakt, ziet u na ‘Aanmelden’ het 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 ouder account. Let altijd goed op dat u het juiste boekenpakket voor het juiste kind
besteld!

Vervolg bestelprocedure
Na het inloggen of het aanmaken van een nieuw account krijgt u de leermiddelenlijst te zien.

Controleer deze en klik vervolgens op ‘Toevoegen’. U krijgt nu een overzicht te zien van
overige producten die eventueel te bestellen zijn. Het is niet verplicht deze producten bij Van
Dijk bij te bestellen.
Klik op ‘Volgende’. U krijgt nu uw winkelwagen te zien.

Kies eventueel (indien gewenst) voor een aanvullende service en klik tot slot op ‘Bestelling
plaatsen’.

Koppelen digitaal lesmateriaal
Na het plaatsen van de bestelling, wordt gevraagd om in te loggen met het schoolaccount
(SOMtoday) van uw kind.

Uw kind heeft inmiddels een schoolaccount. De inloggegevens voor SOMtoday heeft u per
e-mail ontvangen. Deze kunt u nu gebruiken.
Klik op ‘Inloggen met schoolaccount’. U krijgt nu het inlogscherm te zien van SOMtoday:

Vul het 6-cijferige leerlingnummer is (deze heeft u per e-mail van ons ontvangen) en klik op
‘Inloggen’.

Vul vervolgens het wachtwoord in (ook deze heeft u van ons per e-mail ontvangen) en klik
op ‘Aanmelden’.
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.

