Sint-Gummaruscollege
zorg om leren en leven

Beste leerling,
Voor de schoolboeken werken wij vanaf volgend schooljaar samen met Standaard
Boekhandel. Je kan je schoolboeken voor komend schooljaar vrijblijvend bij hen bestellen.
Een deel van de leerboeken kan tweedehands aangekocht worden tegen een lagere prijs.
Sommige boeken kunnen op het einde van het schooljaar opnieuw verkocht worden aan
Standaard Boekhandel of nog een jaartje bijgehouden worden voor bv. broer of zus.
Om te bestellen ga naar https://leerling.schoolboekenservice.com en kies bij registratie
voor schoolcode. Maak gebruik van volgende code:

DVhjh5mSJc2z9Fj
Op het ogenblik van de bestelling moet je met zekerheid weten welke studierichting je volgend
schooljaar zal volgen: zolang hierover geen zekerheid is, bestel je niet. Controleer zeer goed
of je het juiste jaar en richting hebt geselecteerd. Kijk ook goed na welke boeken je bestelt,
sommige boeken heb je misschien al in bezit of moet je enkel bestellen als je hebt gekozen
voor CLIL of Seminarie.
Bestel best vóór maandag 6 juli 2020. Als je later bestelt, kan het zijn dat je geen boeken meer
tweedehands kan kopen. Voor leerlingen met herexamens kan er later besteld worden.
De school heeft gekozen voor de optie thuislevering. Je zal dus zeker een leveringsadres
moeten opgeven tijdens de bestelling.
Bij problemen of vragen kan je steeds bij Standaard Boekhandel in Lier terecht of via de
klantendienst op het nummer 03 800 72 10. Je kan tijdens de schooluren ook met vragen in de
school terecht bij de boekenverantwoordelijke, de heer Van der Auwermeulen.
Wil je liever alle boeken zelf kopen (bv. korting bij een ander boekhandel, boeken via familie,
…), dat kan uiteraard. Je bent vrij om te kiezen. De boekenlijst voor volgend schooljaar kan je
ook terugvinden op onze website www.sgclier.be.
We wensen je een fijne vakantie!
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