boekenlijsten – tweedehandsboekenverkoop –
boekenverkoop nieuwe boeken
boekenlijsten
De boekenlijsten voor volgend schooljaar vind je op de website van de school.
De boekenlijsten zijn opgesplitst in verschillende rubrieken:
1. Te houden van …
Dit zijn de boeken en cursussen die behouden worden van het vorige
schooljaar. Deze worden gedurende twee of meerdere schooljaren
gebruikt.
2. Nieuw te kopen op school
Deze boeken en cursussen worden afgehaald op één van de vijf
boekenverkoopmomenten (meer info bij “boekenverkoop nieuwe boeken”).
3. Tweedehands te kopen van … (enkel voor de leerlingen van 3 tso, 4 tso,
5 tso en 6 tso)
Van wie je de boeken kan kopen, staat duidelijk vermeld op de boekenlijst.
4. Tweedehands te kopen van de leerlingen die de school verlaten (enkel voor
de leerlingen van 5 tso en 6 tso)

tweedehandsboekenverkoop
De tweedehandsboekenverkoop gebeurt zonder tussenkomst van de school.
Je staat zelf in voor het kopen/verkopen van jouw tweedehandsboeken.
Misschien vond je reeds een koper/verkoper!
→ Via de website van de school kan je, vanaf vrijdag 26 juni, opgeven welke
boeken je verkoopt.
→ Via de website van de school kan je, vanaf vrijdag 26 juni, nakijken of iemand
de boeken die jij nodig hebt, nog te koop aanbiedt.
Op Smartschool en op de website van de school lees je hoe je dit kan doen
(handleiding bij het kopen/verkopen van tweedehandsboeken via de website
van de school).
De boeken die je niet tweedehands kon aankopen, kan je nieuw kopen op één
van de vijf boekenverkoopmomenten in augustus. Je hoeft deze vooraf niet
te bestellen.

• Verkoop/koop enkel boeken die op de boekenlijst staan.
Controleer ook steeds het ISBN-nummer.
• In elk boek dat te koop wordt aangeboden, is een sticker gekleefd
waarop de juiste prijs vermeld staat. Per jaar dat een boek wordt
gebruikt, wordt er 20% in mindering gebracht.
• 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.

boekenverkoop nieuwe boeken
DE CORONAMAATREGELEN ZORGEN ERVOOR DAT DE BOEKENVERKOOP VAN
NIEUWE BOEKEN DIT JAAR ANDERS GEORGANISEERD WORDT.
→ Er zijn 5 boekenverkoopmomenten:
•
•

vrijdag 21 augustus van 15 uur tot 20 uur
maandag 24 augustus van 13 uur tot 18 uur

•
•
•

dinsdag 25 augustus van 8 uur tot 13 uur
dinsdag 25 augustus van 15 uur tot 20 uur
woensdag 26 augustus van 8 uur tot 13 uur

→ Je kiest het moment dat voor jou het best past en je schrijft je hiervoor
in via Smartschool (zelfde werkwijze zoals het inschrijven voor een
oudercontact).
Dit kan vanaf woensdag 1 juli tot en met dinsdag 18 augustus.
→ Maximum 2 personen mogen de boeken afhalen.
HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS VERPLICHT!
→ Je krijgt op dit moment ook de sleutel van het kluisje. Een kluisje moet je
vooraf reserveren via het herbevestigingsformulier. Het huren van een
kluisje is niet verplicht.
De leerlingen van de afdeling Haarzorg krijgen ook de sleutel van hun
kluisje in het kapsalon. Het huren van een kluisje in het kapsalon is
wel verplicht.

→ Er wordt dit jaar geen € 80 als algemeen voorschot op de rekeningen
gevraagd. De factuur van de boeken en de huur/waarborg van de
kluisjessleutel(s) wordt tijdens de derde week van september
toegestuurd.
→ Je zorgt zelf voor een draagtas. We voorzien geen plastieken zakken!

!! Leerlingen die pas volgend schooljaar op onze school starten, worden
persoonlijk gecontacteerd om te vragen wanneer ze de boeken kunnen
afhalen !!

HEB JE NOG VRAGEN, AARZEL DAN NIET OM EEN
SMARTSCHOOLBERICHT TE STUREN NAAR ANNICK DENEWET OF EEN
E-MAIL NAAR ADENEWET@SINTTHERESIADEINZE.BE

