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Hoe verloopt de bestelling voor Route 1 en 
2?  
De bestelformulieren worden enkel aan uitgeverij DiaBe overgemaakt. Onze medewerkers 
doen het nodige.  

1. Vul het bestelformulier volledig in en maak het enkel en tijdig over aan uitgeverij 
DiaBe.  

2. Informeer je leerlingen dat zij via tussenhandel Route kunnen bestellen.  
3. Leerlingen (en hun ouders) plaatsen de bestelling online bij de respectievelijke 

tussenhandel en rekenen de methode daar af.  
4. Tijdens de zomervakantie verwerken wij alle digitale licenties (Diatoetsen, GROEI, 

Diaplus) en zetten wij deze klaar in je schoolaccount op Dia-groeiwijzer. 
5. De factuur voor deze digitale licenties volgt via uitgeverij DiaBe, gericht aan de 

school.  

 

 

 

Vragen? Contacteer onze helpdesk. Wij doen het nodige.  
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Bestelformulier Route 1&2 schooljaar 2022-
2023 

School- en facturatiegegevens: 

• Naam school: ______________________________________________________________________
• Klantnummer (cijfers uit de gebruikersnaam): ____________________________________________
• Leveringsadres school: _________________________________________________________
• Telefoonnummer verantwoordelijke:____________________________________________________
• E-mailadres verantwoordelijke: ___________________________________________________
• Gewenste leverdatum: _______________________________________________________________
• Opmerking voor levering: _______________________________________________________

• Tenaamstelling onderwijsinstelling voor facturatie: _____________________________________
• Adres onderwijsinstelling voor facturatie: ____________________________________________
• Telefoonnummer hoekhouding: ___________________________________________________
• E-mailadres boekhouding: _______________________________________________________
• Ondernemingsnummer (indien van toepassing): _______________________________________

________________________________________________________ 

Route 1, methode Nederlands eerste graad
Vul de blauwe vakjes: 

Route starter (a-stroom) Route basis (a-stroom) 
• Route, leerwerkboek
• GROEI (alle groeipakketten)

• Route, leerwerkboek
• GROEI (alle groeipakketten)
• Diatekst (lj. 1/2)
• Diawoord (lj. 1/2) 
• Diaplus Tekstenlab Nederlands*

€ 55,90 € 68,40 
Aantal: Aantal: 

digitale handleiding  
voor alle leerkrachten (schoolabonnement) 
! slechts 1x aan te schaffen, daarna gratis updates !

€ 199 
 

inzage-exemplaar Route 1 € 41 Aantal: 

* Indien afname van minder dan 80 pakketten wordt een toeslag verrekend. 
De factuur voor Route (2) in het pakket wordt ofwel door de tussenhandelaar ofwel door ons Distributiecentrum Pelckmans opgesteld.
De factuur voor de  digitale licenties voor GROEI, Diatoetsen en Diaplus wordt door uitgeverij DiaBe opgesteld. 

Opgelet: Leraren of andere gebruikers dan leerlingen die het pakket aangeschaft hebben, betalen jaarlijks € 1,20 gebruikersonkosten voor 
GROEI.  
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Route 2, methode Nederlands tweede graad 

Vul de blauwe vakjes: 
 Route 2 starter Route 2 basis Route 2 plus 

Dubbele 
finaliteit 

• Route 2, leerwerkboek
• GROEI (online 

oefenplatform)

• Route 2, leerwerkboek
• GROEI 

(online oefenplatform) 
• Diatekst (lj. 3/4) 
• Diawoord (lj. 3)

• Route 2, leerwerkboek
• GROEI 

(online oefenplatform) 
• Diatekst (lj. 3/4) 
• Diawoord (lj. 3)
• Diaplus Tekstenlab 

Nederlands* 
jaar 3 (A) € 31,20 € 36,40 € 38,00 

Aantal: Aantal: Aantal: 

jaar 4 (B) € 31,20 € 33,90 € 35,50 
Aantal: Aantal: Aantal: 

Doorstroom
finaliteit 

• Route 2, leerwerkboek
• Bisboek, leerwerkboek
• GROEI (online 

oefenplatform)

• Route 2, leerwerkboek
• Bisboek, leerwerkboek
• GROEI (online 

oefenplatform)
• Diatekst (lj. 3/4) 
• Diawoord (lj. 3)

• Route 2, leerwerkboek
• Bisboek, leerwerkboek
• GROEI 

(online oefenplatform) 
• Diatekst (lj. 3/4) 
• Diawoord (lj. 3)
• Diaplus Tekstenlab 

Nederlands* 
jaar 3 (A) € 33,90 € 39,10 € 40,75 

Aantal: Aantal: Aantal: 

jaar 4 (B) € 33,90 € 36,60 € 38,25 
Aantal: Aantal: Aantal: 

inzage-exemplaar Route 2, A / B: € 23,75 / € 23,75 Aantal A : Aantal B : 

inzage-exemplaar Bisboek A / B: € 2,75 / € 2,75 Aantal A : Aantal B : 

digitale handleiding voor alle leerkrachten (schoolabonnement) 
dubbele/doorstroomfinaliteit 
! slechts 1x aan te schaffen, daarna gratis updates !
+ extra handleiding bij Bisboek doorstroomfinaliteit

€ 325 
€ 25  

 

* Indien afname van minder dan 80 pakketten wordt een toeslag verrekend. 
De factuur voor Route (2) in het pakket wordt ofwel door de tussenhandelaar ofwel door ons Distributiecentrum Pelckmans opgesteld.
De factuur voor de digitale licenties voor GROEI, Diatoetsen en Diaplus wordt door uitgeverij DiaBe opgesteld. 

Opgelet: Leraren of andere gebruikers dan leerlingen die het pakket aangeschaft hebben, betalen jaarlijks € 1,20 gebruikersonkosten voor 
GROEI.  
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LEES#BE 

Vul het nodige aantal aan in het vak # en duid aan of je een digitale handleiding nodig hebt (slechts 
1x aan te schaffen, daarna gratis updates). 

Voordeeltarief bij afname van Diaplus Tekstenlab Nederlands 

Tijdschrift LEES#BE uitgave 1. 
Tijdschrift, 8 thema’s, 40 blz. full colour druk, met oognieten 
(min. 15 stuks) 

€ 3 per stuk Aantal: 

€ 50   Werkbladen en handleiding (digitaal) 



versie mei 2022 

Mogen wij je verzoeken om deze bestelling voor 30 juni 2022 te bezorgen via 
welkom@diabe.be ? 

Wij vragen je om een zo goed mogelijke inschatting te maken. Het is geen probleem om leermiddelen of 
pakketten bij te bestellen. Terugname bedraagt maximaal 5 % van het geplaatste order en de eventuele kosten 
die daarmee gemoeid gaan, zijn ten laste van de opdrachtgever. 

Onze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  

Ingeval een order door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, om het even om welke reden, is de Opdrachtgever gehouden tot 
betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% van het totale bedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van DiaBe BV om een 
hogere schadevergoeding te vorderen. 

Bestellingen kunnen worden geannuleerd tot 2 weken na het plaatsen van de bestelling.  

Voor akkoord: 

Voornaam en naam 

Handtekening 

Datum  

Wij danken je voor jouw bestelling en het gestelde vertrouwen in onze uitgeverij. 

Met vriendelijke groeten 

Het DiaBe-team 
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Bijlage: wat is wat? 
• **Route 1: kern- en graadmethode Nederlands voor de hele eerste graad (417 blz.) 
• **Route 2: kern- en graadmethode Nederlands voor de tweede graad (ca. 500 blz.): 

o deel A: de eerste helft van de graadmethode Route 2, voor het derde middelbaar 
o deel B: de tweede helft van de graadmethode Route 2, voor het vierde middelbaar 

• **Bisboek: een aanvullend boek voor de doorstroomfinaliteit (ca. 100-120 blz.): 
o deel A: de eerste helft van het Bisboek, voor het derde middelbaar 
o deel B: de tweede helft van het Bisboek, voor het vierde middelbaar 

• *Digitale handleiding: een digitale handleiding voor de leerkrachten met lessuggesties en 
extra materiaal (bv. toetsen, woordenbanken, extra opdrachten en nog veel meer) 

o digitale handleiding: al het materiaal voor Route (2), voor de hele eerste en tweede 
graad 

o digitale handleiding Bisboek: het aanvullende materiaal bij het Bisboek, voor de hele 
tweede graad 

• *GROEI: het online oefenplatform (leerlingenlicenties) 
• *Diatekst: een gestandaardiseerde, gevalideerde en genormeerde leestoets die formatief 

ingezet wordt om het huidige leesniveau en de vooruitgang van de leerlingen op te volgen 
(leerlingenlicenties) 

• *Diawoord: een gestandaardiseerde, gevalideerde en genormeerde woordenschattoets die 
formatief ingezet wordt om het huidige woordenschatniveau en de vooruitgang van de 
leerlingen op te volgen (leerlingenlicenties) 

• *Diaplus: een online tekstenbank met meer dan 1000 rijke teksten en bijbehorende 
opdrachten (leerkrachtenabonnement, voor de hele school) 

*Het materiaal in blauw is digitaal beschikbaar. 

**Het materiaal in zwart wordt in drukwerk (full colour) geleverd. 

 

Al het materiaal sluit mooi op elkaar aan. Zo vind je de kleurenniveaus die de tekstbegripsscore op 
Diatekst weergeven ook terug in Route zelf, op GROEI en op Diaplus. Op die manier kun je de 
pakketten onder andere inzetten om te differentiëren en handelingsgericht te werken. 

Wens je graag meer informatie over het materiaal? Surf dan naar www.diabe.be of contacteer onze 
helpdesk op 016 77 99 42 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u) of via 
welkom@diabe.be. Wij vertellen je graag meer.  
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Bijlage: overzicht ISBN 
 

LEERMIDDEL ISBN 
ROUTE 1 9789082735321 
DIGITALE HANDLEIDING ROUTE 1  
  
ROUTE 2 A (leerjaar 3) 9789082735352 
BISBOEK 2A (leerjaar 3) 9789082735369 
ROUTE 2 B (leerjaar 4) 9789082735390 
BISBOEK 2B (leerjaar 4) 9789464335507 
DIGITALE HANDLEIDING ROUTE 2 (A+B) 9789082735376 
DIGITALE HANDLEIDING BISBOEK 2 (A+B) 9789082735383 
  
LEES#BE  9789082735345 
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