Boechout, juni 2019

Tweedehandsboeken en nieuwe boeken
Schoolbenodigdheden
Geachte ouders
Beste leerlingen
Wij geven u graag een overzicht van het verloop van het trefmoment voor de boekenverkoop
tijdens de laatste schooldagen.
A. Tweedehandsboeken:
De leerlingen krijgen van hun klassenleraar richtlijnen voor de verkoop van hun eigen boeken
en de aanschaf van tweedehandsboeken voor het volgend schooljaar. Zij dienen bij voorkeur
zelf deze verkoop voor het einde van het schooljaar te regelen met een leerling uit de
passende studierichting. Wij leggen er daarbij de nadruk op dat zij erop moeten letten
concrete afspraken te maken en dus de naam en klas van de koper/verkoper en de gemaakte
afspraak best ook op te schrijven.
Lukt het niet vooraf tweedehandsboeken te kopen/verkopen, dan kan uw zoon/dochter op
vrijdag 28 juni tijdens een trefmoment in het college alsnog trachten een koper of verkoper
met de gepaste boeken te vinden. Voor de toekomstige 3e t.e.m. 6e jaars is dat van 10.00 u.
tot 11.00 u. Ook de boeken van schoolverlaters zullen dan te koop worden aangeboden.
Personeelsleden zullen waar nodig hulp bieden en er zal ook mogelijkheid zijn om geld te
wisselen. Er moet immers contant betaald worden. Iedere koper moet voor het verlaten van
de zaal goed nakijken of hij/zij de juiste editie van de boeken heeft gekocht.
Het college bepaalt de prijzen van de boeken als volgt:
 De leerlingen krijgen vooraf een blauwe lijst; enkel de boeken die vermeld zijn op deze
lijst komen in aanmerking om te verkopen. De prijzen van de boeken (75% - 50% 25%) staan ook op deze lijst vermeld.
 De klassenleraar controleert alle boeken en bepaalt hun prijs (75% - 50% - 25%) . Hij
duidt die aan op een fiche die in de boeken gehecht wordt. Deze prijs is de richtprijs
en mag door de verkoper niet gewijzigd worden. De leerling-koper kan dus niet
verplicht worden meer te betalen.
 Boeken waarin geschreven is, die verouderd zijn, onvolledig, versleten of besmeurd,
komen niet in aanmerking:
o 75% van de nieuwwaarde voor boeken met uitzicht als nieuw;
o 50% van de nieuwwaarde voor gebruikt uitzicht, de rug is bijna intact;
o 25% van de nieuwwaarde voor de boeken met lichte sleet op rug maar stevig
genoeg om te gebruiken.
Er wordt een tweedehandsboekenmarkt georganiseerd voor de huidige leerlingen van het 1e
jaar die naar het 2e jaar gaan. Tijdens het oudercontact van 27 juni worden deze boeken
door het college verkocht aan belangstellende leerlingen. De aangekochte boeken dient u
onmiddellijk en contant te betalen. De afrekening van de verkochte boeken gebeurt via de

eerste schoolrekening van het volgende schooljaar. Wie de school verlaat, wordt via de
rekening terugbetaald. De niet-verkochte boeken worden op vrijdag 28 juni door de
klastitularis aan de leerling terugbezorgd.
Heb je je boekenlijst verloren of heb je een andere nodig, dan kan je deze terug vinden op
de website bij leer- en werkboeken.
B. Nieuwe boeken:
Na de verkoop en aankoop van tweedehandsboeken kunnen de leerlingen hun nieuwe boeken
digitaal eenvoudig bestellen via Lichtvis. Alle boeken dienen elektronisch op voorhand
betaald te worden.
Hoe werkt het? Op het einde van het schooljaar krijg je een e-mail met een persoonlijke
link. Surf naar jouw persoonlijke bestelpagina via de link in de e-mail. Kies je studierichting
en de gewenste boeken. Boekhandel Salvator maakt de boekenpakketten klaar per leerling.
De boeken kunnen afgehaald worden in de sporthal van onze school op donderdag 29
augustus 2019 en vrijdag 30 augustus 2019 van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u.
tot 16.00 u.
C. Schoolbenodigdheden:
De leerlingen van het 1e t.e.m. het 3e jaar krijgen een lijst van vereiste
schoolbenodigdheden. Voor de leerlingen van het 4e t.e.m. het 6e jaar is er geen lijst meer.
De eerste schooldag kunnen deze benodigdheden in de school verkregen worden. Ze worden
betaald via de eerste schoolrekening van het schooljaar.

Beste ouders, wij durven rekenen op uw medewerking, zodat wij de verkoop en aankoop van boeken
en schoolmateriaal vlot kunnen laten verlopen.
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