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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en toekomstige leerlingen van havo 4 
 
 
 
 
Datum:: 23 juni 2022 
Kenmerk: HT2223-002 BDE/GGA 
Betreft:  Bestellen rekenmachine 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
In de bovenbouw van de havo is het gebruik van een grafische rekenmachine door de overheid 
verplicht gesteld voor leerlingen met het vak wiskunde in het pakket. Voor de andere vakken kun 
je een ‘gewone’ rekenmachine gebruiken. De rekenmachine is niet opgenomen in het gratis 
boekenfondspakket. Bij de start van de samenwerking van CSG Liudger en OSG Singelland is 
afgesproken dat alle zaken over ICT en het boekenfonds geregeld worden via CSG Liudger. 
 
De HAVOtop biedt in samenwerking met Van Dijk, leverancier van studieboeken- en 
schoolartikelen, de vrijblijvende mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs een rekenmachine 
aan te schaffen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan leest u hieronder hoe u een 
rekenmachine kunt bestellen. U kunt de rekenmachine bestellen vanaf 1 juli tot uiterlijk  
1 september 2022 (Let op: webshop is geopend vanaf 1 juli 2022 !). 
 
Bestelwijze rekenmachines via Van Dijk: 
1.           Ga naar de website www.csgliudger.nl/boekenfonds 
2.           Ga naar de link bestellen rekenmachines en klik daarop.  
   De website van de leverancier wordt vervolgens geopend. 
3.           Selecteer de juiste periode (2022 – 2023). 
4.           Kies de locatie waar de leerling lessen volgt. 
5.           Klik op de gewenste rekenmachine en doorloop de procedure. 
6.           U kunt de rekenmachine afrekenen via een iDEAL betaling. 
7.           Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u een bevestiging van de bestelling. 
8.           De rekenmachine wordt thuisbezorgd. 
  
Mocht u op een andere wijze de grafische rekenmachine willen aanschaffen, dan kunt u via de 
website van Van Dijk ook bekijken welk type rekenmachine benodigd is. De link naar deze site 
vindt u op www.csgliudger.nl/boekenfonds. Hier staan per locatie de rekenmachines beschreven 
(merk, typenummers en functionaliteiten). 
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Mocht u vragen hebben over het bestellen via de website, dan kunt u van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de leverancier via 
telefoonnummer 088 – 2030303. U kunt Van Dijk ook e-mailen via info@vandijk.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
F. Boode 
teamleider 
 
 


