Standaard Boekhandel
Schoolboekenservice

Boeken schooljaar 2022-2023
Beste ouder
Beste leerling
Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kunnen jullie op eenvoudige wijze boeken
bestellen. De eerste stap is het inloggen (voor bestaande gebruikers) of de registratie en activatie van
uw account (voor nieuwe gebruikers). De tweede stap is de bestelling van de boeken. Vergeet niet het
overzicht van enkele data na te lezen op het einde van deze brief.
STAP 1a : (voor reeds geregistreerde gebruikers in het vorige schooljaar) Inloggen
1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com
2. Vul in het kader “Inloggen” e-mail en paswoord in. Klik op “inloggen” en ga verder met stap 2.
3. Wie het wachtwoord van vorig schooljaar niet meer kent, druk op “Wachtwoord vergeten” en volg
de instructies op het scherm.
STAP 1b : (voor nieuwe gebruikers) Registratie en activatie van uw account
4. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com
5. Kies in het kader “Registratie” rechtsboven voor ‘Schoolcode’.
6. Voer de schoolcode cQ6ZwE9Uv2RdRsy in (opgelet met hoofdletters en leestekens!).
7. Klik op “Versturen”.
8. Vul je persoonlijke gegevens in en kies de gewenste afdeling en studierichting voor 2022-2023.
9. Klik op “Registreren”.
10. Je ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres. Komt er geen e-mail in de inbox, controleer
dan even of die niet terecht gekomen is in de map “Ongewenste e-mail”.
11. Klik op de link in deze e-mail om je account bij de Schoolboekenservice te bevestigen.
Bewaar je accountgegevens goed. Eens je account is bevestigd, kan je met deze gegevens inloggen
bij schoolboekenservice.
STAP 2 : Boekenlijsten bekijken en/of schoolboeken bestellen
1.

Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com

2.

Voer in het kader “Inloggen” je e-mailadres en wachtwoord in.

3.

Lees de melding(en) en klik in het vakje vóór “Ik heb bovenstaande meldingen gelezen”.

4.

Klik op de pijltjestoets om verder te gaan.

5.

Vink de boeken aan die je wenst te bestellen.

6.

Klik onderaan op “Bestel resterende niet” om alle boeken die je niet nodig hebt in één keer aan te
vinken.

7.

Klik op de pijltjestoets om naar het winkelmandje te gaan. Controleer de bestelling. Je kunt hier je
bestelling nog wijzigen.

8.

Klik opnieuw op de pijltjestoets om naar het volgende scherm “Finalisatie” te gaan.

9.

Klik in het vakje vóór “Ik ben klaar om mijn bestelling te bevestigen.”

10. Klik op “Bevestig bestelling” om de bestelling af te ronden.
11. Je ontvangt in de mailbox een bevestiging van de bestelling.
ENKELE BELANGRIJKE DATA
1.

De registratie kan vanaf 22/06 gebeuren. Zo kan je zien welke boeken zeker moeten aangeschaft
worden. Vergeet niet dat je in sommige studierichtingen boeken tweedehands kunt kopen (zie
aanwijzingen bij wie je terecht kunt in de regel onder het boek).

2.

Alle informatie op deze brief kun je ook steeds raadplegen op de schoolwebsite.

3.

Bestellen van nieuwe boeken gebeurt vóór 7 juli. Enkel leerlingen die nog geen studiekeuze
maakten op 7 juli, kunnen na die datum nog bestellen.

4.

Je kunt steeds met je vragen terecht bij de boekenverantwoordelijke Dries Haerdeman of bij
adjunct-directeur Dieter De Praitere.

5.

Openingsuren van de school tijdens de vakantie:
▪ van 1 t.e.m. 8 juli en van 16 t.e.m. 31 augustus;
▪ van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur.

Afhalen schoolboeken schooljaar 2022-2023 (per jaargroep)
Doelgroep

Dag

Beginuur

Einduur

2de t.e.m. 7de jaren
Enkel nieuwe leerlingen

Woensdag
31/08

15:30

16:00

1ste jaren

donderdag
01/09

09:20

10:10

2de jaren

Woensdag
31/08

16:00

17:00

Geen betaling
Komt later met schoolrekening
Contant: cash/ Bancontact/
Payconiq

3de jaren

woensdag
31/08

17:00

18:00

Contant: cash/ Bancontact/
Payconiq

4de jaren

woensdag
31/08

18:00

19:00

Contant: cash/ Bancontact/
Payconiq

woensdag
31/08

19:00

20:00

5de + 6de + 7de jaren
(naar keuze)
▪
▪

Betaling
Contant: cash/ Bancontact/
Payconiq

Contant: cash/ Bancontact/
Payconiq (ouders betalen)
Ouders
Contant:betalen
cash/ Bancontact/

donderdag
10:30
12:30
Payconiq (leerlingen betalen)
01/09
Deze verdeling zorgt ervoor dat de wachttijden zo kort mogelijk zijn. Wie zich echter niet op het
voorgestelde tijdstip kan aanmelden, mag gerust aansluiten bij een andere jaargroep.
De afhaling van de boeken gebeurt met contante betaling: cash , Bancontact of Payconic. Andere
afspraken i.v.m. betaling gebeuren best vooraf via de adjunct-directeur Dieter De Praitere.

