Stappenplan aankoop leer- en werkboeken schooljaar 2017-2018
 Digitaal
 Registratie aanmaken op site van Standaard Boekhandel vanaf 29 juni t/6 juli 2017
 Vragen? Neem contact op met het secretariaat van de school of tijdens de vakantie kan u
terecht bij Standaard Boekhandel , Vleminckstraat 14 te 2000 Antwerpen, tel 03 232 86 26
mail: H.O.antwerpen@standaardboekhandel.be

A. Eenmalige registratie per leerling
A.1 Ga naar : http://leerling.schoolboekenservice.com
1.1 Klik op de groene knop ‘SCHOOLCODE’ rechts in het vak Registratie en vul de juiste schoolcode in.
1.1.1 Schoolcode:
mrnzeuqFa2yVxJX
A.2 Klik vervolgens op de groene knop ‘VERSTUREN’
2.1 Vul de verplichte velden * met de gegevens van de leerling in. Opgelet: Kies de studierichting voor het
nieuwe schooljaar. (schooljaar 2017-2018)
2.2 Klik op de groene knop ‘REGISTREREN’.
A.3 In de mailbox van het opgegeven mailadres krijgt u een mail met als titel Registratie account
schoolboekenservice. Onderaan de mail klikt u op de link.
*Indien u meerdere kinderen op de school hebt, herhaalt u deze registratie voor elk kind.
**De gegevens van uw account houdt u best bij voor de bestelling van schoolboeken in volgende schooljaren.

B. Boeken bestellen
1.Klik vervolgens op ‘Ga verder naar de login- en registratiepagina’ en login met je mailadres en paswoord die u
invoerde bij de registratie. Klik op de groene knop ‘INLOGGEN’
* Indien U login of paswoord niet meer weet, klikt U op Paswoord vergeten. Er zal gevraagd worden om uw
mailadres op te geven. Een nieuw wachtwoord ontvangt U onmiddellijk in uw mailbox.
Heb je meerdere leerlingen geregistreerd duid je de juiste leerling aan.
Geef opnieuw je paswoord in en klik op ‘KIES LEERLING’
2. Lees de meldingen nauwkeurig en klik onderaan op ‘IK HEB BOVENSTAANDE MELDINGEN GELEZEN’ en klik
vervolgens op de groene pijl rechts bovenaan.
U krijgt de volledige boekenlijst te zien .
Vink per titel aan of je het boek wel of niet wenst te bestellen. Zodra alle boeken zijn aangevinkt kan je klikken
op de groene pijl onderaan.
3.Controleer op het nieuwe scherm jouw bestelling en pas aan daar waar nodig.
4. Klik nadien op de groen pijl rechts bovenaan.
5. Op het overzicht zie je jouw bestelling volledig staan. Onderaan klik je op ‘ IK BEN KLAAR OM MIJN
BESTELLING TE BEVESTIGEN’ en klik dan op de groene knop ‘BEVESTIG BESTELLING’
U krijgt een bevestiging van uw bestelling met het totaal te betalen bedrag in de mailbox van het opgegeven
mailadres.
6. Ga naar de rode menubalk bovenaan en klik op kies leerling en ga naar B van deze bestelinstructies.
Op woensdag 30 augustus 2017 (tussen 13.30-19u) kan u uw bestelde boeken op de school afhalen en betalen.
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