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Arendonk, 19 juni 2020 

Je boekenpakket bestellen 

Beste leerling, beste ouder 

Net zoals vorig jaar dien je op het einde van het schooljaar zelf je boekenpakket te bestellen voor het 

nieuwe schooljaar. Dat doe je bij onze boekenleverancier Standaard Boekhandel. Bijgevoegd vind je 

een flyer met een stappenplan voor het inloggen en bestellen van je boeken. Betalen gebeurt bij 

afhaling van de boeken op school. 

Best bestel je de boeken tussen 25 juni en 7 juli. Zo ben je gegarandeerd van een boekenpakket 

eind augustus! 

We voorzien de volgende momenten in augustus voor het afhalen van de boeken: 

• 1ste jaar  24/8  8.30 – 13.30u 

• 2de jaar  25/8  8.30 – 13.30u 

• 3de jaar  26/8  8.30 – 13.30u 

• 4de + 5de jaar 27/8  8.30 – 13.30u  

• 5de + 6de jaar 28/8  8.30 – 13.30u 

Opm. Heb je een broer of zus in een ander jaar, dan mag je de boeken uiteraard op dezelfde 

dag komen afhalen. 

We vragen je om op de dag van afhaling het pakket enkel via Bancontact te betalen, dit kan niet 

met: - kredietkaart, b.v. VISA of Mastercard 

   - buitenlandse betaalkaart 

  - betaallimiet van bankkaarten van jongeren is meestal ontoereikend! 

Als je de boeken online bestelt, zie je op het scherm wat je dient te betalen. Niet betalen betekent 

dat we je de boeken helaas niet kunnen meegeven. Indien je problemen hebt met betalen, vragen 

we je een afspraak te maken met de directie tussen 18/8 en 21/8. Je kan ons telefonisch bereiken via 

014/67.85.72 en vragen naar Griet Wens.  

Indien het inloggen of bestellen niet lukt, dan helpt onze boekenverantwoordelijke Kathy De Jong je 

graag verder. Je kan haar telefonisch bereiken via 014/67.85.72. 

Openingsuren secretariaat: 

• alle schooldagen van 8.00u tot 16.30u 

• tijdens de grote vakantie (tot 7 juli en vanaf 17 augustus) op weekdagen van 9.00u tot 16.30u en op 

zaterdag 22 en 29 augustus tussen 9.00u en 12.00u 

We wensen je alvast een fijne vakantie toe! 

Vriendelijke groeten 

de directie en de boekenverantwoordelijke 
G. Wens, C. Verheyen en K. De Jong 


