
 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit klassen B1F, B1G en 
B1H 
 
 
 
Betreft: boeken bestellen bij Van Dijk 
 
 
’s-Gravenzande, juni 2021 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hoewel de vakantie lonkt, wil ik u ter voorbereiding op volgende schooljaar nog wat aanvullende 
informatie geven voor wat betreft het bestellen van de boeken. 
 
Gekozen voor gymnasium? 
Niet alle leerlingen die naar het vwo gaan, volgen het vak Klassieke Vorming (Latijn en Grieks). Alleen 
de gymnasiumleerlingen, de leerlingen uit klas B1H. Verderop in deze brief staat uitgelegd dat 
gymnasiumleerlingen daarom een extra vinkje moeten zetten bij het bestellen van de boeken. 
 
Gekozen voor ‘plus’?  
Zowel gymnasium leerlingen als reguliere vwo (= atheneum) leerlingen konden bij aanmelding kiezen 
voor ‘plus’. Zij volgen dan aanvullend het vak Cultuur en Wetenschap, C&W. Dat vak staat niet vermeld 
in de boekenlijst omdat voor dat vak geen aparte boeken nodig zijn. 
 
Hoe bestelt u? 
Op de website van Van Dijk (https://www.vandijk.nl) gaat u naar ‘bestel uw leermiddelenpakket’ en op 
de vraag ‘in welke plaats ga jij naar school?’ vult u ’s-Gravenzande in. Daarna maakt u een keuze voor 
‘ISW Gasthuislaan 2021-2022 en geeft u aan dat uw kind naar ‘1-Gymnasium/vwo+/atheneum gaat. U 
krijgt dan de boekenlijst te zien. De meeste boeken op de boekenlijst zijn verplicht. Er is echter één 
voorbehoud: het vak klassieke vorming staat op de boekenlijst als keuzevak. Dat heeft als 
consequentie dat voor de leerlingen die gymnasium volgen actief een vinkje gezet moet worden bij de 
boeken die voor dit vak gebruikt gaan worden.  
 
U kunt de boeken vanaf woensdag 15 juli 2021 bestellen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich 
wenden tot de heer van Duijn, coördinator boeken (dun@isw.info). 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de heer van Duijn, 
 
 
 
De heer N. Duivenvoorden MEM, adjunct-directeur leerjaren 1 en 2 

https://www.vandijk.nl/
mailto:dun@isw.info

