Betreft: aankoop van boeken

22-06-2020

Beste ouders, voogd
Jullie zoon of dochter is ingeschreven in onze school. Van harte dank voor het vertrouwen.
Om een vlotte start te garanderen, is het belangrijk om op 1 september over alle hand-, werk- en/of
leerwerkboeken te beschikken.
Voor de aankoop van schoolboeken werken we samen met de schoolboekenservice van Standaard
Boekhandel. Indien je schoolboeken wenst aan te kopen, kan je de boeken online bestellen vanaf 22
juni 2020. Ook de tweedehandsboeken worden online via dit platform besteld.
Volgende tips zullen je alvast helpen bij het plaatsen van je bestelling:
• De boekenlijsten staan online vanaf 22 juni 2020.
• Vanaf die datum kan je je bestelling plaatsen. Als je vroeg bestelt, heb je meer garanties dat alle
boeken beschikbaar zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar.
• Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com en registreer je leerlingenaccount zoals
beschreven in de registratiebrief. Hiervoor gebruik je deze schoolcode: dEeVC6usmUYrENq. Eens
je account bevestigd is, kan je met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord inloggen bij de
schoolboekenservice.
• Raadpleeg de boekenlijst van het leerjaar en de studierichting die je volgend schooljaar zal volgen
en plaats je bestelling.
• Indien je vragen hebt over de manier van bestellen, kan je contact opnemen met mevr. Inge
Decock: inge.decock@olvczottegem.be
• De boeken zullen geleverd worden vanaf half augustus op een door jezelf gekozen leveringsadres.
Alle naleveringen zullen via de school gebeuren.
• De betaling van de aangekochte boeken gebeurt omstreeks 15 september 2020 rechtstreeks via
de Standaard schoolboekenservice als je voor domiciliëring kiest. Men kan bij het plaatsen van een
bestelling ook meteen betalen via Bancontact, Visa of Mastercard. Daarnaast kan je ook kiezen
voor een overschrijving. In dat geval ontvang je een mail met de nodige betaalinstructies. Let wel:
de bestelling is pas definitief na ontvangst van de overschrijving.
• Voor sommige vakken hebben leerkrachten een eigen cursus. Deze cursussen zullen aan jullie
zoon/dochter bezorgd worden en gefactureerd worden via de schoolrekening.
• De aankoop van turngerief, toetsenblokken en rekenmachine (voor de 3des) zal georganiseerd
worden in de 1ste week van september.
Wij wensen jullie nog een fijne vakantie !
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