Beste ouders
Het schooljaar loopt op zijn einde en de voorbereidingen voor het volgende schooljaar dienen zich aan.
Mogen we daarom uw aandacht vragen voor de volgende info over de aankoop van schoolboeken?
De boekenlijsten voor het schooljaar 2020-2021 zijn beschikbaar op de website van De Bron in de rubriek
PRAKTISCH. Wie nieuwe boeken op school bestelt, vult de bestellijst ten allerlaatste op vrijdag 3 juli 2020
online in of geeft het ingevulde formulier af aan het onthaal van De Bron.
U kiest vrijblijvend voor een volledige set nieuwe leer- en werkboeken of een combinatie van nieuwe
boeken, aangevuld met tweedehandsboeken.
Wie ingeschreven is voor CLIL, hoeft het boek dat voor het desbetreffende vak op de boekenlijst vermeld
staat niet te bestellen, maar krijgt later een uitgewerkte syllabus. De derdejaars die CLIL volgen, moeten zich
een Engelstalige atlas aardrijkskunde aanschaffen. Zie boekenlijst.

1. NIEUWE BOEKEN
U kan uw boeken tot vrijdag 3 juli 2020 ONLINE bestellen en daarna op woensdagnamiddag 26 augustus
2020 (15 u. – 18 u.) op school (laten) afhalen. Binnen dit systeem moet u zich eerst online registreren.
Wie vorige jaren reeds geregistreerd was kan zijn login uiteraard opnieuw gebruiken. Na de registratie
kunt u dan de gewenste boeken bestellen. Dat alles gebeurt zoals aangegeven in de bijhorende brief.
Indien dit niet lukt, kan u de boekenlijst die te vinden is op de website van De Bron ook afdrukken,
manueel invullen en afgeven aan de receptie van De Bron.
De kostprijs van de boeken is identiek als in de boekhandel.
De rekenmachine kunt u zich bij ons aan een voordelig tarief aanschaffen (groepsbestelling).
De bestelde boeken liggen op woensdag 26 augustus 2020 (15 u. - 18 u.) voor u klaar in De Bron.
Er kan uitsluitend via Bancontact/Mister Cash betaald worden.
Mocht de corona-exit ons op dat moment nog organisatorische beperkingen opleggen, brengen we u op
de hoogte van een ander afhaalmoment of een andere aanpak. Dank voor uw begrip.
Laattijdige boekenleveringen (na 26 augustus) worden in klas bezorgd.

2. TWEEDEHANDSBOEKEN
Alleen leerboeken kunnen tweedehands doorverkocht worden. Leerwerkboeken en werkboeken –
dat zijn boeken waarin de leerlingen zelf invullen en noteren - komen hiervoor niet in aanmerking.
De aankoop en verkoop van tweedehandsboeken berust op privé-initiatief van leerlingen en hun
ouders. Men moet dus zelf een koper/verkoper zoeken.
Men doet er goed aan om de ISBN-nummers te controleren zodat u zeker over de correcte versie
van het boek beschikt.
Mocht u vragen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met de boekenverantwoordelijke van De
Bron, de heer M. Debouver (martin.debouver@molenland.be).

Met vriendelijke groeten
Martin Debouver (boekenverantwoordelijke)

De directie

