handleiding bij het kopen/verkopen van
tweedehandsboeken via de website van de school
De tweedehandsboekenverkoop gebeurt zonder tussenkomst van de school.

→ Je wil boeken verkopen
Via de website van de school kan je opgeven welke boeken je nog niet kon verkopen.
Dit kan vanaf vrijdag 26 juni. Kandidaat-kopers kunnen dan met jou contact opnemen.
Hieronder lees je de handleiding:
- surf naar de website van de school (www.leiepoortdeinze.be) en
klik 'campus Sint-Theresia' aan
- kies bij 'praktische info' voor 'boeken en beroepskledij'
- klik 'tweedehandsboekenverkoop' aan
- je krijgt een startscherm met als titel 'BOEKENVERKOOP'; in de rubriek
'verkopen van boeken' plaats je de boeken die je wil verkopen;
klik op 'klik hier'
- vul alle persoonlijke gegevens in
- kies bij 'graad + jaar' de juiste jaargroep waarvoor je boeken te koop hebt:
° tweede en derde graad
▪ klik het jaar van de gekozen richting aan
▪ na enkele seconden verschijnt de richting
- klik op 'volgende'; je krijgt een lijst met alle boeken die je kan verkopen
- klik alle boeken aan die je nog wil verkopen en vul de correcte prijs in
- controleer de lijst en klik daarna op 'volgende'; je krijgt de melding dat je een
e-mail zal ontvangen waarin staat welke boeken je te koop hebt aangeboden

Wanneer je boeken verkocht hebt, verwijder je die zo vlug mogelijk van
de website. Ga hiervoor naar 'praktische info' → 'boeken en beroepskledij'
en klik bij tweedehandsboekenverkoop 'verwijderen van verkochte boeken' aan.
Wanneer je in de plaats van een boekenlijst de melding krijgt 'geen boeken
gevonden voor deze richting', betekent dit dat je aan deze leerlingen geen
boeken kan verkopen.

→ Je wil tweedehandsboeken aankopen
Wanneer je bepaalde boeken nog niet kon kopen, kan je de website van de school raadplegen.
Vanaf vrijdag 26 juni kunnen leerlingen die nog boeken wensen te verkopen deze op de
website plaatsen. Je kan dan met de leerling contact opnemen.
Hieronder lees je de handleiding:
- surf naar de website van de school (www.leiepoortdeinze.be) en klik 'campus
Sint-Theresia' aan
- kies bij 'praktische info' voor 'boeken en beroepskledij'
- klik 'tweedehandsboekenverkoop' aan
- je krijgt een startscherm met als titel 'BOEKENVERKOOP'; bij 'aankopen van
boeken' vind je de jaargroepen waarvoor boeken aan te kopen zijn;
klik op de juiste jaargroep (bv. 4 stw)
- je krijgt een lijst met de handboeken die te koop zijn en je vindt daarbij ook de
gegevens van de verkoper; met deze gegevens kan je de verkoper contacteren
- wanneer een boek meerdere malen te koop aangeboden wordt, vind je deze
onder elkaar geordend.

