
 

 

Juni 2022 

Boekenverkoop nieuwe leerlingen VISO campus Polenplein 

 

Beste ouder(s), beste nieuwe leerling 
 

We zijn heel blij dat je voor VISO koos en danken je voor het vertrouwen in onze school. Wij zien er in elk 

geval al naar uit om je volgend schooljaar als VISO-leerling te ontmoeten!  

In deze brief geven we graag nog enkele aandachtspunten voor de aankoop van de boeken voor volgend 

jaar mee. Bij deze brief horen ook enkele bijlagen. 
 

WAT JE KRIJGT 

1 TWEE IDENTIEKE BOEKENLIJSTEN 

Elke leerling dient een boekenlijst in. Op die lijst vind je verschillende zaken. 

• Schooleigen cursussen en schoolagenda die verplicht op school worden aangekocht. 

• Werkboeken die je verplicht nieuw aankoopt en handboeken. Die bestel je via de boekenlijst op 

school of bij de boekhandel. Enkel voor 5 en 6 STEM/TW is het mogelijk om enkele 

tweedehandsboeken te bestellen. Deze klassen krijgen een aparte brief mee. 

• Elke leerling huurt verplicht een locker omwille van het opbergen van de pen device. Je betaalt € 10 

waarborg voor de sleutel + € 18 huur voor het volledige schooljaar. Leerlingen Haarzorg/Haar- en 

schoonheidsverzorging  kunnen twee lockers huren, leerlingen Wellness en lifestyle/ 

Schoonheidsverzorging kunnen ook twee lockers huren of één groter model (29 euro huur en 17,5 

euro waarborg). Leerlingen met een bromfiets moeten hun helm in een locker of in het koffertje van 

hun bromfiets opbergen. Op de boekenlijst kruisen deze leerlingen aan of ze al of niet anderhalve 

(WL/SV) of een tweede locker wensen (WL, SV, HSV, HZ, bromfiets). 
 

2 LIJST KLEDIJ EN SCHOOLGEREI  

• Deze verplicht aan te kopen artikelen kan je op de boeken- en materiaalverkoop op school zelf 

aankopen. De prijs staat er ter informatie bij, zodat je zelf kan berekenen hoeveel je volledige 

bestelling (boeken, schoolgerei en kledij) kost. De prijs onderaan de boekenlijst is enkel de totaalprijs 

van de boeken. 

• Een eet-/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. Het 

restsaldo krijg je op de eindfactuur van het schooljaar via een min-bedrag terug. 
 

3 MATERIAAL VOOR DE VERSCHILLENDE RICHTINGEN LICHAAMSVERZORGING 

Het materiaal voor de praktijk Haarzorg en Schoonheidsverzorging (voor 3-4 HSV, 3-4 WL, 5-6 HZ, 7HS, 5-6 

SV en 7EL) (indien van toepassing) staat op deze lijst en koop je ook aan op de boekenverkoop. 
 



 

 

4 MATERIAALLIJST ZELF AAN TE KOPEN P ER VAK 

Op deze lijst vind je alledaags schoolmateriaal (mappen, stiften, kleurpotloden…) per vak. Het is materiaal 

dat je vaak al hebt of zelf moet aankopen. Je kan dit materiaal niet op school aankopen. We geven dit 

overzicht nu al mee zodat je van de kortingen in de winkel in juli en augustus kan genieten.  

5 PEN DEVICE 

Vanaf 2022-2023 krijgen alle leerlingen een pen device ter beschikking van de school. Hiervoor moet een 

waarborg van 75 euro betaald worden en een gebruiksvergoeding van € 79,50 / jaar, verdeeld over de 

schoolrekeningen. 

Op de boekenverkoop betaal je alvast de waarborg voor het toestel. In de loop van september-oktober 

(afhankelijk van de levertijd) krijg je dan je pen device. 

Als je het toestel ontvangt krijg je de gebruiksovereenkomst, concrete afspraken en een introductiesessie. 

Het toestel kan je zowel op school als thuis, in de weekends en vakantie gebruiken. We willen met de pen 

device de ict-vaardigheden van de leerlingen optimaal ontwikkelen en in de les de didactische meerwaarde 

zo goed mogelijk inzetten. Dit zal een groeiproces worden voor zowel leerlingen als leerkrachten. Met deze 

vooruitstrevende keuze voor een laptop+pen maken we een toekomstgerichte keuze. 
 

WAT JE INDIENT 

INDIEN JE JE BOEKEN OP SCHOOL AANKOOPT 

Geef  één van beide ingevulde boekenlijsten af bij de inschrijving of stuur de lijst via mail 

(marijke.kesteloot@sint-michiel.be) zo snel mogelijk door, liefst voor vrijdag 8 juli. Je kan de lijst ook via de 

post opsturen. Wie later inschrijft, bezorgt de lijst zo snel mogelijk na inschrijving.  

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.  
 

INDIEN JE JE BOEKEN VIA DE BOEKHANDEL AANKOOPT 

Je kan de handboeken en (leer)werkboeken ook 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 extra locker en/of 

vervoermap (eerstes). Je geeft deze lijst af aan het onthaal of stuurt de lijst via mail 

(marijke.kesteloot@sint-michiel.be) door of per post t.a.v. Marijke Kesteloot. Liefst voor vrijdag 8 juli. 

Schrijf je later in, dan zo snel mogelijk na inschrijving.  

• Je boeken haal je en betaal je in de boekhandel.  

• Op de boekenverkoop op school kom je langs voor schooleigen cursussen, materiaal en 

lockersleutel(s). Je agenda krijg je op de eerste schooldag. 
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DATA BOEKENVERKOOP 

Op de verkoop in het restaurant eind augustus, kom je de bestelde boeken, lockersleutel(s) en ev. 

materiaal en kledij  ophalen. Concreet gaat dit door op :  

• donderdag 25 aug.: van 9 u. tot 12 u.:  1 A 

                                 van 13.30 tot 16 u.: 2 A 
 van 16 u. tot 17 u.: 3 Humane wetenschappen  

                                                     3 Maatschappij- en welzijnswetenschappen  

• vrijdag 26 augustus:   van 9 u. tot 10 u.:  3 Maatschappij en welzijn   

                                                                    3 Biotechnologische STEM-wetenschappen  

 van 10 u. tot 12 u.: 4 Humane wetenschappen 

                                                                                                 4 Biotechnologische STEM-wetenschappen  
                                                                                                 4 Maatschappij- en welzijnswetenschappen  
                                       van 14 u. tot 17 u.: 5 STW - 5GWW - 5STEM/TW  

• maandag 29 augustus: van 9 u. tot 10 u.: 3 Haar- en schoonheidsverzorging  

                                                                                               3 Wellness en lifestyle 

 van 10 u. tot 12 u. :  4 Haar- en schoonheidsverzorging  
                                                                                   4 Wellness en lifestyle   
                                                                                  4 Maatschappij en welzijn  
 van 14 tot 15.30 u.: 5HZ - 5SV - 6STW - 6STEM/TW 
 van 15.30 tot 17 u.: 6HZ - 6SV - 6GWW - 7HS – 7EL 
 

Heb je nog een broer of zus in campus Polenplein, dan mag je samen op maandag 29 augustus naar de 

boekenverkoop komen.  

Ter info: de boeken-en materialenverkoop in campus Delbekestraat gaat door op woensdag 24 augustus. 

We vragen om organisatorische redenen om je aan deze tijdstippen te houden.  

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 Marijke Kesteloot (marijke.kesteloot@sint-

michiel.be) te verwittigen. Er kan dan een afspraak voor een ander tijdstip gemaakt worden. Hou er 

rekening mee dat de boeken, kledij en het materiaal vóór de eerste schooldag moeten worden opgehaald. 

Betalen gebeurt bij voorkeur via bancontact.  
 

We wensen je alvast een aangename vakantie en kijken uit naar je komst.  
 

Met vriendelijke groeten 

J. Sioen, V. Vanoost 

Directieteam  
 

In bijlage: 2 boekenlijsten, materiaallijst haarzorg of schoonheidsverzorging (enkel voor betrokken leerlingen), 

materiaallijst kledij en schoolgerei, materiaallijst zelf aan te kopen per vak , vaccinatiedocumenten voor leerlingen 

GWW 
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