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Boekenverkoop nieuwe leerlingen campus Delbekestraat  
 
 
 
Beste ouder(s), beste nieuwe leerling 
 
We geven graag nog enkele aandachtspunten voor de aankoop van de boeken voor volgend 
jaar mee. 
 
Elke leerling dient een boekenlijst in. Op die lijst vind je verschillende zaken. 
 

 Schooleigen cursussen, schoolagenda en sorteermapje (dit mapje is enkel voor het 
wie naar het 1ste of 2de jaar gaat) die verplicht op school worden aangekocht. 
 

 Verplicht bijkomend schoolgerei en kledij. Dit kan je op de boeken- en 
materiaalverkoop op school zelf aankopen. De prijs staat er ter informatie bij, zodat je 
zelf kan berekenen hoeveel geld je voor de hele verkoop (boeken, schoolgerei en kledij) 
nodig hebt.(zie aparte lijst) De prijs onderaan de boekenlijst is enkel de totaalprijs van de 
boeken. 
 

 (Leer)werkboeken die je verplicht nieuw aankoopt en handboeken. Die bestel je via de 
boekenlijst op school of bij de boekhandel. 
 

 Je kan een locker huren op school. Je betaalt € 10 waarborg voor de sleutel + € 18 
huur voor het volledige schooljaar. Leerlingen met een bromfiets moeten hun helm in 
een locker of in het koffertje van hun bromfiets opbergen. Op de boekenlijst kruis je 
aan of je al dan niet een locker wenst. 
 

 Een leerlingenkaart aankopen is voor elke leerling t.e.m. het 5de jaar verplicht, ook al 
eet je niet op school. De prijs bedraagt € 25: € 5 voor de kaart en € 20 voor de eerste 
oplading door VISO, zodat iedereen van bij het begin van het schooljaar in het 
restaurant drank of eten kan aankopen.  
Leerlingen uit het 6de of 7de jaar die een eetkaart wensen, kunnen die op de 
boekenverkoop aanvragen en betalen.  

 
We vragen extra aandacht bij het invullen: schrap wat je niet wenst en kruis aan wat je wel 
wil aankopen. Denk eraan dat we bestelde boeken helaas niet kunnen terugnemen. 
 
Geef één van beide ingevulde boekenlijsten af bij inschrijving of bezorg de ingevulde 
boekenlijst zo snel mogelijk, liefst voor maandag 8 juli, aan de onthaaldienst (balie) of stuur 
de lijst per post of via mail (marijke.kesteloot@sint-michiel.be) door.  
 
Wie later inschrijft, bezorgt de lijst ook zo snel mogelijk.  
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Je kan de handboeken en (leer)werkboeken ook meteen rechtstreeks aankopen via de 

boekhandel. 

 Één boekenlijst geef je ingevuld af in de boekhandel. 

 Op de tweede lijst kruis je schoolagenda, schooleigen cursussen aan en eventueel 

locker en/of vervoermapje. Je geeft deze lijst af aan het onthaal of stuurt de lijst per 

post of via mail (marijke.kesteloot@sint-michiel.be) door. 

 Je haalt je boeken af in de boekhandel.  

 Op de boekenverkoop op school kom je langs voor schooleigen cursussen en/of 

materiaal. Je agenda krijg je op de eerste schooldag. 

 
Op de verkoop in de refter eind augustus, kan je de bestelde boeken komen  
ophalen. Concreet gaat dit door op :  
 

 Dinsdag 27 augustus: van 9 u. tot 12 u. voor 1ste, 2de en 3de jaar 
                                   van 14 u. tot 17 u. voor 4de ,5de,6de en 7de jaar. 

 
Leerlingen Verzorging en Organisatiehulp kunnen langskomen net voor of na het 
bezoek aan de arbeidsgeneesheer. 

 
Heb je nog een broer of zus in VISO-D, dan mag je samen naar de boekenverkoop komen.  
 
We vragen om organisatorische redenen om je aan deze tijdstippen te houden. Er is 
dan ook bancontact voorzien. Je kan zelf langskomen of iemand in jouw plaats dit laten 
doen.  
Mocht je om uitzonderlijke reden niet kunnen langskomen op deze dagen, dan vragen we om 
de school te verwittigen. Er kan dan een afspraak gemaakt worden met Marijke Kesteloot 
(marijke.kesteloot@sint-michiel.be). Hou er rekening mee dat de boeken en het materiaal 
moeten worden betaald en opgehaald vóór de eerste schooldag. 
 
We wensen je alvast een aangename vakantie en kijken uit naar je komst.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
P. Soenen, V. Vanoost 
Directieteam VISO D 
 
 
 
In bijlage: 2 boekenlijsten, materiaallijst, VISO-weetjes, vaccinatiedocumenten voor de 
leerlingen van Organisatiehulp en Verzorging. 
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