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BESTELLING HANDBOEKEN EN ANDER MATERIAAL 
 

 

Voor het kopen en huren van boeken en het aankopen van bepaalde verplichte en niet-

verplichte zaken, werkt onze school samen met Lichtvis Schoolboekhandel. Zij zorgen voor een 

systeem waarbij je met een paar muisklikken je op een eenvoudige manier je boeken en andere 

zaken voor het volgende schooljaar kan bestellen. 

 

Opgelet 

De school verplicht niemand om de boeken via dit boekenfonds te bestellen.  Het is een dienst die 

de school aan de leerlingen en de ouders aanbiedt.  Maar iedereen moet wel naar zijn 

gepersonaliseerde Lichtvispagina surfen. 
 

Er staan immers drie categorieën  op de bestellijst van Lichtvis: 

1. Handboeken:  handboeken worden gehuurd, (leer)werkboeken koop je uiteraard nieuw aan. 

Indien je liever nieuwe handboeken wenst (ipv huurboeken) mail je best even naar 

info@sintmichiel-schoten.be.   

2. Verplichte benodigdheden: het gaat dan over een planningsagenda, turnkledij e.d.  

De bestelling ervan wordt eveneens via de link met Lichtvis geregeld. 

3. Niet-verplichte zaken: de school biedt een aantal zaken aan met het logo van de school die 

je kan maar niet moet bestellen: zoals een fluo-rugzakhoes, een schoolsweater of een 

drinkfles. Ook het huren van een locker is optioneel. Deze zaken kan je eveneens bestellen 

via de Lichtvis-site. 
 

Bestellen via Lichtvis 

 Half juni krijgen ouders van ingeschreven leerlingen een e-mail met een persoonlijke link naar 

hun individuele bestelpagina. 

 Als je op de link geklikt hebt, kies je de juiste studierichting en kan je aanduiden welke boeken 

je wil bestellen en welke niet-verplichte zaken je wil. 
 

De firma Lichtvis krijgt je e-mailadres van ons door. Zij gebruiken dit enkel om de bestelprocedure 

mogelijk te maken. 
 

Belangrijk 

 Plaats je bestelling vòòr 7 juli. 

 Als je je bestelling wil wijzigen, ga je terug naar de bestelpagina en volg je daar de instructies. 

Je kan wijzigingen aanbrengen gedurende de maand juli. 

 Als je geen beschikking hebt over een computer, neem je contact op met de school. 
 

Na het bestellen krijg je alle nodige informatie over de betaling. 
 

Levering  

De boekenpakketten worden op school geleverd samen met het verplichte en het niet-verplichte 

materiaal dat je besteld hebt.  

 Leerlingen van het eerste jaar halen hun bestelling af – best vergezeld van een van hun ouders 

- na het onthaalmoment dat op het einde van de vakantie in de school wordt georganiseerd: 

op dinsdag 31 augustus 2021 om 10.30 uur. 

 Voor leerlingen van andere jaren geldt een andere regeling om hun pakket op te halen. 
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