
 
 

Ekeren, juni 2021 

 

Beste ouder(s) en leerlingen  

Jullie zoon / dochter is ingeschreven in onze school voor het schooljaar 2021-2022. Om een vlotte 

start te kunnen nemen, is het belangrijk dat onze leerlingen tegen 1 september over alle 

handboeken en werkboeken kunnen beschikken. De uiterste datum voor het bestellen van de 

boeken is 7 juli 2021.  

Werkwijze: 

1. Ga naar de website van onze school. Klik op de knop “Boeken bestellen”.  

2. Heb je reeds een smartschool account? 

a. Ja, klik dan op de knop smartschool en meld je aan met je gegevens. 

b. Neen, gebruik de gegevens die je via e-mail ontving na de inschrijving. 

3. Na het aanmelden, klik op het icoon “boekenverkoop”. 

4. Kies voor “Ik wil een bestelling plaatsen”. 

5. Kies nu de juiste studierichting waarvoor je ingeschreven bent voor het komende 

schooljaar. Je ziet nu een overzicht van alle boeken. 

Elke boekenlijst is ingedeeld in 4 delen:  

• een basispakket dat eigen is aan de studierichting;  

• een optiepakket dat eigen is aan de gevolgde optie (symbool *); 

• een pakket schoolartikelen (locker, turn T-shirt, kookschort en stagepolo); 

• een aanvullend pakket van boeken dat elke leerling normaal al in zijn/haar bezit 

heeft van de vorige jaren (In Bezit). 

• Sommige studierichtingen hebben niet alle bovenstaande pakketten.  

6. Zet een “groen” vinkje bij elk artikel dat je wil bestellen door op het grijze vinkje te 

klikken. (koop of huur) 

7. Op het einde moet je de bestelling nog bevestigen. 
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8. Betaal zo snel mogelijk de voorschotfactuur met de juiste gestructureerde 

mededeling.  

9. Nieuwe leerlingen (2 t.e.m. 7) betalen eind augustus het volledige boekenpakket bij 

afhaling. 

Het boekenpakket wordt klaargemaakt op naam als de bestelling samen met het voorschot 

ontvangen is. 

Bij het ophalen van de boeken wordt de afrekening van de boeken gemaakt en betaald. Je kan 

enkel betalen met bancontact. Cash geld wordt omwille van de COVID -maatregelen niet 

aanvaard. De boeken worden enkel meegegeven bij het betalen van de volledige boekenrekening. 

Als jullie om één of andere reden moeilijkheden zouden hebben met de betaling, dan nodigen 

wij jullie uit om op voorhand met ons contact op te nemen. Dit kan vanaf vandaag tot en met 7 

juli. Hiervoor moet je een afspraak maken via het telefoonnummer 03 541 01 36. Je vraagt naar 

mevrouw Anne-Marie Thiron of meneer Alain Naets. 

 

De boeken worden op verschillende data en uren per studierichting opgehaald op de school. 

We vragen om onderstaande tijdsblokken zo veel mogelijk te respecteren. Lukt het jullie echt 

niet om op het opgegeven moment het boekenpakket te komen afhalen, dan mag er uitgeweken 

worden naar een ander tijdsblok. 

 

• Voor de 1ste jaars is er een afhaalmoment op maandagnamiddag 30 augustus van 15u tot 19u 

op campus MS (ingang Oorderseweg 8). Dit zal alfabetisch gebeuren. Het titularisteam staat 

klaar om kennis te maken en deelt ook de chromebooks uit. Meer info in een aparte brief. 

 

• Voor de 2de jaars: maandagvoormiddag 30 augustus op campus MS tot 14u (ingang 

Oorderseweg 8): 

o 10u tot 10u30 basisoptie Economie en organisatie 

o 10u30 tot 11u basisoptie Moderne Talen-wetenschappen 

o 11u tot 12u  basisoptie Maatschappij en welzijn 

o 12u tot 13u   2de jaar B-stroom = 2B 

o 13u tot 14u   Latijn en STEM 
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• Voor de 3de jaars: donderdag 26 augustus campus BB tot 13u (Kattenberg 73) 

o 9u tot 9u30  3 Humane wetenschappen,  

o 9u30 tot 10u 3 Maatschappij- en    welzijnswetenschappen (D)  

o 10u tot 10u30 3 Maatschappij en Welzijn 

o 10u30 tot 11u 3 Bedrijf en organisatie (D/A) 

o 10u45u tot 11u30  3 Zorg en welzijn 

o 11u30 tot 12u 3 Organisatie en logistiek (A) 

o 12u tot 12u30 3 Natuurwetenschappen, Latijn, Moderne talen (D) 

o 12u30 tot 1 3u 3 Economische wetenschappen, 3 Bedrijfswetenschappen (D) 

 

• Voor de 4de jaars: donderdag 26 augustus op campus BB tot 18u (Kattenberg 73) 

o 14u tot 15u  4HUWE, 4M&O 

o 15u tot 16u  4STW,  

o 15u45 tot 17u  4VEVO, 4 ORA  

o 16u45 tot 18u  4WET, 4ECO, 4LAT 

 

• Voor de 5de, 6de en 7de jaars: dinsdag 31 augustus op campus BB tot 17u (Kattenberg 73) 

o 9u tot 10u  5ASO  

o 10u tot 11u  5TSO 

o 11u tot 12u  5BSO 

o 13u tot 14u  6BSO en 7BSO 

o 14u tot 15.30u 6TSO 

o 15u30 tot 17u 6ASO 

 

Voorzie op die dag een grote doos of rugzak om de boeken veilig te vervoeren.  

 

Tijdens het afhalen zijn de algemeen geldende COVID-19 maatregelen van kracht.  

Voor verdere vragen of informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de 

school. 

 

Vriendelijke groet 

Leerkrachten en directieteam 


