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Wetenschappelijke rekenmachines
o n d e r b o u w

Geodriehoek

 € 1,99

Passer

 € 3,79

TI30XB Multiview 

 € 17,99
Casio FX82MS 

 € 9,99
Casio FX82EX 

 € 14,99

Casio FX-CG50

 € 119,99

Grafische rekenmachines 
b o v e n b o u w

TI-84 PLUS CE-T

 € 118,99

Ben je slim met cijfers? Of heb je juist moeite met 

getallen en grafieken? Van passers en grafische 

rekenmachines tot rekentraining en online 

huiswerkhulp. Bij VanDijk vind je het allemaal. We 

helpen je graag een handje, daar kun je op rekenen! 

Rekenen & wiskunde

https://www.vandijk.nl/webshop/?term=594937&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9054396&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=983288&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=8809683&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9318841&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=7084551&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=7084544&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


Het Grote Rekenboek
Het meest complete rekenboek om je voor te bereiden op de rekentoets.

Rekentrainer 
Verbeter je rekenvaardigheden met de bettermarks 

Rekentrainer! Niet alleen geschikt voor de centrale rekentoets, 

maar ook om je voor te bereiden op examenvakken waarin 

rekenelementen verwerkt zitten. Denk daarbij aan vakken als 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.

• Oefen onbeperkt op 1F, 2F en 3F niveau.

• Focus alleen op de stof die je nog niet goed genoeg beheerst 

• Toegang tot verschillende rekentoetsen en proefexamens 

Mr. Chadd
Ken jij Mr. Chadd al? Deze 

online huiswerkhulp maakt 

goede begeleiding altijd en 

overal bereikbaar. Meer info 

vind je hier.
 € 15,00

 € 19,95

bettermarks
WISKUNDE EN REKENEN

®

Rekenen & wiskunde

https://www.vandijk.nl/webshop/?term=8761306&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9477761&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


Van Dale 
Pocketwoordenboeken

Prisma 
Pocketwoordenboeken

Taal kom je overal tegen. Je spreekt, schrijft en 

leest het. Ook op school. In welke talen heb jij 

les? Of het nu Nederlands, Engels, Duits, Frans 

of Spaans is, met de volgende producten in je 

tas ben je goed voorbereid.

• Up-to-date met nieuwe  
woorden en uitdrukkingen. 

• Nog meer voorbeeldzinnen en  
informatie bij ieder trefwoord. 

• Vind woorden en  
uitdrukkingen makkelijk  
en snel dankzij slim design.

• Compleet pocketwoordenboek 
inclusief compacte grammatica. 

• Samengesteld door vakmensen. 
• Actueel met de nieuwste woorden 

en uitdrukkingen. 
• Helder dankzij ruime typografie en 

handige zoekhulpjes. 

Vanaf 

 € 9,99

Vanaf 

 € 9,99

Taal

https://www.vandijk.nl/webshop/l/vandalepocketwoordenboeken?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/pocketwoordenboeken?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine


NAAM
LOOSPepijn Lanen

daan 
& nadia

esther 
walraven FLASH

BACKEva Burgers

Nederlands

LeespakkettenTaalkaarten
• Intertaal taalkaarten (set van 3 stuks )
• De set van drie taalwijzers bestaat uit:

- Grammaticawijzer
- Werkwoordenwijzer
- Spellingwijzer

Blackbirds 
Leeftijd: 16-18 jaar

 € 16,95

Grote Lijsters  
Leeftijd: 16-18 jaar

 € 22,95

Jonge Lijsters  
Leeftijd: 13-16 jaar

 € 22,95

Vroege Lijsters  
Leeftijd: 12-14 jaar

 € 22,95

Young Blackbirds
Leeftijd: 13-16 jaar

 € 16,95

Early Blackbirds 
Leeftijd: 12-14 jaar

 € 16,95

Vanaf 

 € 8,50

Houd je van lezen? Of moet je een boekverslag schrijven? Duik met de boeken 

van Lijsters en Blackbirds in spannende verhalen voor jong en oud. 
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DANSENtussen golven traangas

MOUNIR SAMUEL DE HEMEL KAN WACHTEN

Gideon Samson

Taal

Engels

https://www.vandijk.nl/webshop/l/taalkaarten?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/blackbirds?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/blackbirds?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/blackbirds?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/lijsters?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/lijsters?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/l/lijsters?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine


De Kleine Bosatlas
Dé schoolatlas voor het vmbo.

De Grote Bosatlas
Volledig aangepast op het nieuwe 

examenprogramma havo en vwo.

Alcarta
Een gebruiks vriendelijke atlas voor iedereen.

De wereld rond met een atlas: ontdek steden, 

gebergtes, rivieren en nog veel meer. Een 

handig hulpmiddel voor aardrijkskunde, maar 

ook een must voor toekomstige wereldreizigers. 

Heb jij er al een in huis?  

€ 44,99

€69,99

€49,95

Atlassen

https://www.vandijk.nl/webshop/c/atlassen?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/c/atlassen?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/c/atlassen?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine


Examenbundels

Online examentraining

Samengevat 

Examenkandidaten opgelet: je 

kunt niet vroeg genoeg beginnen 

met voorbereiden voor je 

examen. Ga vol vertrouwen je 

examenperiode in! 

• Oefen met examens van vorig jaar.
• Antwoorden worden duidelijk 

uitgelegd. 
• Allerlei extra’s, zoals woordenlijsten.

Oefen jij liever online? 
Dat kan! Met BLOQS 
en Examensprint kun je 
makkelijk overal online 
voor je examens trainen. 

• Per vak de kern van de complete stof. 
• Duidelijk overzicht met rijtjes en feiten. 
• Krijg inzicht in de samenhang van de 

onderwerpen.

€ 15,00

€ 11,75

BLOQS vanaf

 € 9,95
Examensprint vanaf

 € 11,24

Examenvoorbereiding

https://www.vandijk.nl/webshop/cat/bloqsexamentraining?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/c/examenvoorbereiding/examenbundels&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/c/examenvoorbereiding/samengevat&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/c/examenvoorbereiding/examensprint&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


In één keer klaar voor het nieuwe 

schooljaar met onze voordelige 

schoolspullenpakketten! Van een gevulde 

etui tot een compleet uitgeruste tas. Je 

kunt het je zo makkelijk maken als je wilt. 

€ 40,00 € 60,00

Gevulde etui 

 € 10,00

Gevulde map

 € 10,00€ 20,00

Schoolspullenpakketten

Https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9486804&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
Https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9486812&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
Https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9486846&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
Https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9486838&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine
Https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9486820&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


Wil je jouw cijfers voor een vak verbeteren? 

Of heb je moeite bepaalde lesstof onder 

de knie te krijgen? Geen nood! Er zijn 

verschillende hulpmiddelen om je verder te 

helpen. Vind de studiehulp die bij je past.

Met meer dan 50.000 verschillende vragen 
per leerjaar is het OnlineToetsportaal de tool 
om onbeperkt oefentoetsen te maken. 

• Geschikt voor vmbo, havo en vwo.
• Beschikbaar voor 11 basisvakken.

Typecursus
Leer blind typen met TypeWorld Kids. Voor je het weet 

type je met tien vingers 100 aanslagen per minuut. 

• Handige instructievideo’s.
• Op speelse wijze leren.

• Krijg een jaar toegang tot het programma.
•Ontvang een mooi certificaat bij voltooiing.

 € 49,50

Studiehulp

Vanaf 

 € 14,95

https://www.vandijk.nl/webshop/cat/onlinetoetsportaal?utm_source=onlinemagazine?utm_medium=onlinemagazine?utm_campaign=onlinemagazine
https://www.vandijk.nl/webshop/?term=8076291&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


Huiswerkhulp met  
Mr. Chadd
Hoe werkt Mr. Chadd? 

Mr. Chadd werkt heel simpel! Je opent de app. Je klikt op ‘Stel een vraag’, je 
kiest het vak en je formuleert je vraag. Dit kan ook door een foto van jouw boek 
te sturen. Er is altijd een vakexpert die de vraag binnen 10 seconden oppakt en 
daarna stapsgewijs uitleg geeft. 

• Huiswerkhulp voor elk vak en niveau. 
• Altijd en overal bereikbaar, ook in het weekend. 
• Binnen 10 seconden een reactie. 
• Beschikbaar op je mobiele telefoon, tablet,  

laptop of pc. 

Voor  € 14,95  
per maand  

kan jij onbeperkt 
gebruik maken van  

Mr. Chadd.

Studiehulp

Wil jij hogere cijfers halen? Huiswerkhulp is nog nooit 

zo simpel geweest.  Met de app van Mr. Chadd kun je 

onbeperkt vragen stellen voor elk vak via de Mr. Chadd 

app.  Gespecialiseerde coaches zitten de hele dag, zelfs 

in het weekend, klaar om te helpen wanneer jij vastloopt 

bij het maken van jouw huiswerk. Zij geven je stapsgewijs 

uitleg zodat je weer zelfstandig verder kunt werken.

https://www.vandijk.nl/webshop/?term=9397563&utm_source=onlinemagazine&utm_medium=onlinemagazine&utm_campaign=onlinemagazine


VanDijk 
schoolspullenmagazine

Binnenkort kun je nog 
meer producten in dit 
magazine verwachten.


	VanDijk  schoolspullenmagazine
	Rekenen & wiskunde
	Taal
	Atlassen
	Examenvoorbereiding 
	Schoolspullenpakketten 
	Studiehulp 

