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Van Dale Online

Geachte mevrouw
Geachte heer
Dit schooljaar zal uw zoon/dochter opnieuw zowel op school als thuis gebruik kunnen maken van de digitale
Van Dale-woordenboeken Nederlands, Frans, Engels en Duits. De kostprijs hiervoor bedraagt 3 euro per
schooljaar. In ruil voor dit bedrag krijgen al onze leerlingen toegang tot de meest recente
woordendatabanken die hen zullen toelaten efficiënt online woordverklaringen of -vertalingen op te zoeken.
Het woordenboek Nederlands is bovendien de digitale versie van de driedelige papieren Van Dale en dus
veel uitgebreider dan de gratis online versie.
Op school krijgen de leerlingen via een link op de startpagina van Smartschool toegang tot de
woordenboeken.
Voor thuisgebruik zullen de leerlingen zich moeten registreren met de activatielink die ze via Smartschool
kregen en het onderstaande stappenplan. Ze zullen daarbij ondersteuning krijgen in de lessen Nederlands.
Ik heb al een account (inloggen)
Heb je al een account en wil je Van Dale Online activeren? Volg dan deze stappen:
1 Klik op de activeringslink. Je komt dan op de webpagina 'Inloggen bij Van Dale Online'.
2 Vul de inloggegevens van je Van Dale Online-account in en klik op de knop 'Inloggen'.
3 Je kan nu gebruikmaken van je abonnement.
Bij een volgend bezoek aan Van Dale Online kan je inloggen via de rode tab 'Inloggen Van Dale Online' boven
aan iedere pagina op de Van Dale-website. Je kan daarvoor ook meteen naar www.vandale.nl/inloggen gaan.
Ik heb nog geen account
Heb je nog geen account en wil je Van Dale Online activeren? Volg dan deze stappen:
1. Klik op de activeringslink. Je komt dan op de webpagina 'Inloggen bij Van Dale Online'.
2. Klik op de knop 'Registreren' om een account aan te maken.
3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op 'Registreren'.
4. Je kan nu gebruikmaken van je abonnement.
Bij een volgend bezoek aan Van Dale Online kan je inloggen via de rode tab 'Inloggen Van Dale Online' boven
aan iedere pagina op de Van Dale-website. Je kan daarvoor ook meteen naar www.vandale.nl/inloggen gaan.

Wij hopen op deze manier uw zoon/dochter nog beter te kunnen begeleiden in zijn/haar leerproces.

Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Haegeman
Directeur

