Indienen van de huurboeken schooljaar 2020-2021
Bestellen van schoolboeken (huur en koop) en schoolmateriaal schooljaar 2021-2022

Aan de ouders van de leerlingen van de 2des tot 5des
Geachte ouders,
beste leerling
Het INDIENEN van de huurboeken wordt georganiseerd tijdens de laatste lesdagen en gaat door in de
lunchrefter ‘t keldertje.
Uw zoon/dochter brengt de huurboeken - zonder de kaftomslag - tijdig op onderstaande data binnen:
- 2des: woensdag 23 juni van 12.00 tot 12.30 u.
- 3des: donderdag 24 juni doorlopend van 08.00 tot 16.30 u.
- 4des:
o 4GLA-4LAT: maandag 21 juni doorlopend van 08.00 tot 12.30 u.
o 4ECO-4WET: dinsdag 22 juni doorlopend van 08.00 tot 12.30 u.
- 5des:
o 5WWIA 5WWIB: dinsdag 22 juni doorlopend van 08.00 tot 12.30 u.
o 5EMT-5EWI-5GLA-5GWIB-5LMT-5LWE-5LWIB-5MWE: woensdag 23 juni doorlopend van 08.00 tot
12.30 u.
Wij vragen u dat u uw zoon of dochter wijst op zijn/haar verantwoordelijkheid om de huurboeken netjes en
tijdig in te dienen en zo onnodige kosten te vermijden. Voor huurboeken die niet aanvaard kunnen worden
omwille van slechte staat, schade …, of die niet ingediend worden, wordt op de schoolrekening van juni een
boete aangerekend à rato van 50% van de nieuwwaarde.
…/…
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De BESTELLING van de schoolboeken (huur en koop) en ander schoolmateriaal voor het schooljaar 2021-2022
verloopt via de schoolboekenservice van de Standaard Boekhandel.
De schoolboekenservice is actief vanaf zaterdagmiddag 20 juni 2021 om 12.00 u. tot en met vrijdag 3 juli 2021
om 20.00u. Na deze datum is een bestelling online niet langer mogelijk.
Bij problemen met de onlinebestelling kan elke leerling tussen de middag terecht bij dhr. Mathijs Degroote in
Z102 of hij/zij stuurt een e-mailbericht naar mathijs.degroote@sint-michiel.be.
HOE GA JE TE WERK?
1.

Jouw account
Elke leerling maakte vorig schooljaar (eind juni) zijn persoonlijke account met een eigen e-mailadres aan op
de schoolboekensite (http://leerling.schoolboekenservice.com). Deze account blijft geldig voor je volledige
schoolcarrière.
•
•

2.

Ken je wel nog jouw login maar niet meer je paswoord? Op de pagina kun je met jouw login een nieuw
paswoord aanvragen.
Heb je vorig schooljaar geen account voor onze school verkregen of weet je niet meer met welk
e-mailadres je registreerde, stuur dan een e-mail naar mathijs.degroote@sint-michiel.be

Bestelling plaatsen: EERST je definitieve studiekeuze maken
Om je bestelling te kunnen plaatsen, vraagt de

website

een

studiekeuze

te

maken.

De richtingen (ECO, GLA, LAT) met 4u of 5u wiskunde in de 2de graad en de richtingen (WWI en GWI en
LWI) met 6u of 8u wiskunde in de 3de graad zijn verschillende studierichtingen.
De bestelling moet ten laatste op vrijdag 3 juli 2020 om 20.00 u. ingevoerd worden. Wanneer de definitieve
keuze pas later kan gebeuren, breng je de directie hiervan op de hoogte.
3. Bestelling plaatsen - werkwijze
3.1. Je logt in met je gegevens bij de schoolboekenservice: http://leerling.schoolboekenservice.com. Inloggen
doe je links. Jouw login is het volledige e-mailadres dat je opgegeven hebt bij de registratie. Het wachtwoord
heb je zelf ingegeven bij de registratie van jouw account en is hoofdlettergevoelig. Klik nadien op de knop
'inloggen'.
3.2. Eens je bent aangemeld, kom je op het 'dashboard' van de schoolboekenservice terecht. Je kunt in de
keuzelijst jouw definitieve studiekeuze aanklikken. Daarna klik je op 'bevestig'.
Opmerking: heeft u twee of meer aan hetzelfde e-mailadres gekoppeld met hetzelfde wachtwoord, dan
vraagt de website om een leerling te kiezen voor wie u de bestelling wenst te plaatsen.
3.3. Na je keuze van de studierichting zie je op het dashboard een aantal mogelijkheden. Bij leerlinginfo kun je
eventueel je leerlinggegevens aanpassen, het e-mailadres dat je wenst te gebruiken of je wachtwoord. Het
invullen van een fysiek adres is niet nodig! Je kunt hier ook je studierichting wijzigen als je die fout zou
ingegeven hebben.
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3.4. Kies de tab Nieuwe Bestelling.
Je krijgt een melding te zien i.v.m. deadlines voor ingeven en ophalen van boeken. Vink aan dat je deze
melding gelezen hebt en klik op de groene pijl die verschijnt.
3.5. Je krijgt nu een overzicht van de boeken die nodig zijn voor jouw gekozen richting. Heb je alles nodig, vink
dan alle vakjes aan, met uitzondering van boeken met de aanduiding “cursorisch”. Nadien klik je onderaan
de lijst op de groene knop “bestel resterende niet”. Klik vervolgens op de groene pijl bovenaan.

Let op! Heb je iets te weinig aangevinkt en toch geklikt op “bestel resterende niet”, dan moet je
bovenaan teruggaan met de groene pijl naar links en opnieuw de vorige stappen doorlopen!
De boeken die enkel via de school kunnen besteld worden, staan aangegeven in de eerste kolom “ISBN” als
“Schooleigen”. Vink deze dus zeker aan!
3.6. Je krijgt nu een overzicht van je winkelmand. Wens je toch nog iets te wijzigen, dan kun je dit hier aanpassen.
Je krijgt eveneens een overzicht van de kostprijs die moet betaald worden op de boekenafhaling in augustus.
Bevestig met de groene pijl naar rechts bovenaan.
3.7. Je krijgt bij finaliseren nog een overzicht van de bestelling. Hier kun je niks wijzigen. Zie je desondanks toch
nog een fout, keer dan terug met de groene pijl naar links bovenaan.

Indien alles klopt, vink dan “ik ben klaar om mijn bestelling te bevestigen” onderaan. Klik daarna
op “bevestig bestelling”.
3.8. Je komt nu automatisch terug bij het dashboard uit. Je kunt de bestelling zien met de status bij het tabblad
“bestellingen”.
3.9. Bovenaan rechts kun je naast je naam uitloggen. Je bestelling is geregistreerd bij de schoolboekenservice. Je
krijgt een bevestigingse-mail op het door jou gekozen adres.
4.

Afhalen van bestelde huur- en koopboeken voor het schooljaar 2021-2022.
De leerlingen van de [nieuwe] 2des tot 6des komen hun bestelde boeken afhalen:
- 2des: donderdag 26 augustus vanaf 09.00 tot 10.30 uur
- 3des: donderdag 26 augustus vanaf 10.30 tot 12.00 uur
- 4des: donderdag 26 augustus vanaf 13.00 tot 15.00 uur
- 5des: donderdag 26 augustus vanaf 15.00 tot 16.30 uur
- 6des: donderdag 26 augustus vanaf 16.30 tot 18.00 uur
Bij het afhalen van de bestelling wordt contant betaald, met Payconiq of met Bancontact.

Wij vertrouwen op een vlotte service en danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten
M. Lefevere, C. Obin, E. Stael
Directie
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