Handboeken en werkboeken in viio Tongeren
Beste toekomstige en huidige leerlingen van viio (en ouders)
Voor volgend schooljaar voorzien we een andere aanpak wat betreft de
schoolboeken:
Handboeken huur je van de school. We bezorgen ze aan jou tijdens de
eerste schooldag. Je betaalt hiervoor een huurprijs. Dit bedrag komt op de
schoolrekening.
Werkboeken zijn (meestal) invulboeken die je moet aankopen. Dit gebeurt
via ‘Standaard Boekhandel Pakketservice’. De bestelling hiervan moet je zelf
(digitaal) doen.
Hoe?
o Je surft naar: http://leerling.schoolboekenservice.com
o Je maakt een account aan en gebruikt hierbij volgende
schoolcode: fUZCNNACsWraex7
o Je volgt de stappen in het bestelproces.
o Bij deze flyer vind je ook een folder van Standaard Boekhandel.
Hierin staat alle info.
o Op onze website (www.viio.be) staan instructiefilmpjes die je tonen
hoe je moet bestellen.
Wanneer?
o Je kan bestellen vanaf 25 juni. Je doet dit best vóór 5 augustus.
Op die manier heb je tijdig je werkboeken om het nieuwe schooljaar te
beginnen.
En de betaling?
o Betaling gebeurt achteraf aan Standaard Boekhandel.
Je betaalt in 3 (eventueel in 6) termijnen.
Hoe krijg ik mijn werkboeken?
o Je boekenpakket ontvang je thuis met de post.
Dit is in de prijs inbegrepen.
Heb je vragen over het plaatsen van je bestelling?
o Op volgende dagen tijdens de vakantie kan je op school terecht
om je te laten helpen bij het plaatsen van je bestelling:
van 2 juli tot en met 10 juli en vanaf 16 augustus
(telkens van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.)
o De klantendienst van Standaard Boekhandel kan je bereiken op:		
tel.: 03 800 72 10
e-mail: schoolboekenservice@standaardboekhandel.be
o Je kan steeds terecht in een filiaal van de Standaard Boekhandel
o Je kan ons uiteraard ook steeds contacteren:
tel.: 012 24 20 70
e-mail: tongeren@viio.be
Directie en personeel van viio

