
 

 

Brussel, 26 augustus ’20 
 

Beste ouders 

Beste leerling 

 

U heeft zich ingeschreven of heringeschreven als leerling op de Kunsthumaniora Brussel. Welkom! 

Hieronder vindt u alle info, praktische informatie en toelichtingen m.b.t. de opstart van het schooljaar. 

 

• Start schooljaar ’20-’21 – praktische informatie 

o Alle leerlingen worden verwacht op 1 september volgens onderstaand schema: 

•1e graad – 8u35 – Refter 

•3des – 9u35 – Minnelli 

•4des  10u30  Minnelli 

•5des  11u30  Minnelli 

•6&7des (behalve Musical)  12u30  Minnelli 

o Gezien de huidige COVID-19 maatregelen dienen alle leerlingen een eigen mondmasker mee te brengen 

én deze tijdens de lessen én in de gangen altijd te dragen. 

o Alle informatie omtrent benodigdheden, planagenda & uurroosters worden aan de leerling op de 1e 

schooldag meegedeeld en/of overhandigd door de klastitularis. 

o Behalve voor de internen, worden er geen broodjes of warme maaltijden aangeboden. Gelieve dus iedere 

schooldag een lunchpakket te voozien. Er bevinden zich verschillende waterfonteintjes in de school waar 

je water kan verkrijgen. 

o Leerlingen van de 3e graad en leerlingen die +16 zijn in het 4e jaar kunnen, mits toestemming van de 

ouders, tijdens de pauze van 11u05-11u20 en 13u-13u50 de school verlaten. 

o De werkweek die gepland stond van 7 tot 11 september kan niet doorgaan. Alle lessen gaan volgens de 

normale lessenrooster door. 

o Behoudens eventuele afwijkingen in het individuele uurrooster starten de lessen 8u35 en eindigen om 

16u20. Het secretariaat is bereikbaar vanaf 8u tot 17u. Telefonisch via 02 502 05 04 of via 

info@kunsthumaniorabrussel.be  

 

• Info-avond 

Op donderdag 3 september vindt er een info-avond plaats in de Liza Minnelli-zaal. Deze vindt plaats in 2 sessies: 

18u30-19u30 en 20u-21u. 

Om de info-avond te kunnen bijwonen dient u te reserveren via deze link. Er kan slechts voor 2 personen per gezin 

(2 ouders of 1 ouder en 1 kind) gereserveerd worden. 

 

• Leerlingenbijdrage schooljaar ’20 – ‘21 

Een inschrijving of herinschrijving is pas volledig afgerond wanneer het voorschot op de leerlingenbijdrage voor 

schooljaar ’20-’21 voldaan is. 

Kosten, eigen aan de afdeling, zijn niet inbegrepen in dit bedrag: danskledij, instrument en toebehoren, camera en 

toebehoren, partituren,… 

De leerwerkboeken zijn vanaf dit schooljaar ook niet meer inbegrepen in dit bedrag. Deze betaalt u rechtstreeks 

aan onze boekenleverancier: Standaard Boekhandel. 

Meer info over de betalingsmodaliteiten vindt u in de bijgevoegde brief ’leerlingenbijdrage’. 

https://www.kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/200618_Inschrijving_herinschrijving_leerlingenbijdrage.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/index.php/nieuws/infoavond
mailto:info@kunsthumaniorabrussel.be


 

 

 

• Handboeken en cursussen schooljaar ’20 – ‘21 

Vanaf dit schooljaar worden de handboeken en cursussen via de Standaard Boekhandel bij de leerling thuis 

aangeleverd. De registratieprocedure bij Standaard Boekhandel, de boekenlijst per afdelingsjaar en een folder met 

uitgebreide stap-voor-stap informatie vindt u in de bijlage ‘Info handboeken en cursussen Standaard Boekhandel’. 

 

• Schoolreglement ’20-’21 & Afwezigheden (door ziekte) 

Door in te schrijven of herinteschrijven voor het schooljaar ’20–‘21 verbindt u zich automatisch met met het 

vigerende schoolreglement. 

Graag vestigen we de aandacht op de afwezigheden van korte duur. 

In bijlage vinden jullie een A4-formaat waarop 4 afwezigheidsbriefjes voorgedrukt staan waarmee ouder(s), voor 

een maximum van 3 opeenvolgende dagen en maximum 4 keer per schooljaar zelf de afwezigheid door ziekte van 

hun zoon of dochter kunnen wettigen (enkel voor reguliere lesdagen; NIET tijdens examens) 

Alle afwezigheidsattesten (van welke aard ook) dienen ten laatste 10 dagen na terugkeer op school in ons bezit te 

zijn. 

Alle informatie over het wettigen van afwezigheden en het volledige schoolreglement  kan je raadplegen via onze 

website. 

 

• Bijkomende goedkeuringen en toelatingen 

Aanvullend op de inschrijving of herinschrijving dient u ons via Smartschool (let op! enkel vanaf 1 september) 

aanvullende informatie en toelatingen te bezorgen. Het gaat om de Medische Fiche, de toestemming om foto’s te 

publiceren, de school te verlaten vanaf 14u40 bij afwezigheid van een leerkracht, de school te verlaten tijdens de 

pauzes (+16 4e jaars en de volledige 3e graad), het melden van eventuele leerstoornissen en de kennisname van 

het schoolreglement. Alle info hierover vindt u in bijlage. 

 

• Schooltoeslag schooljaar ’20 - ‘21 

Leerlingen die secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of 

gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. 

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Ze 

moeten geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Het bedrag hangt 

af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend. 

Lees meer voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op groeipakket.be of via info@groeipakket.be 

 

• Smartschool login & gebruik – leerlingen & ouders 

Vanaf 1 september krijgt uw zoon of dochter d.m.v. een eigen gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het 

Smartschoolplatform van onze school. 

Ook ouders kunnen, alle communicatie op dit platform meelezen en interactief gebruiken via een zogenaamd “co-

account”. Dit geeft de mogelijkheid aan ouders/voogd om in te loggen op Smartschool van uw zoon of dochter 

waarmee afwezigheden, evaluaties, agenda’s, spijbelen & te laat en berichten geconsulteerd kunnen worden. 

In bijlage vindt u de gegevens waarmee u als ouder/voogd kan inloggen op het Smartschoolplatform. 

Voor leerlingen en ouders die reeds een account/co-account hebben is het wachtwoord ongewijzigd gebleven. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Serge Algoet 

directeur GO! Kunsthumaniora Brussel 

https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/2021_medischefiche_howto.pdf
https://www.kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/202100_Info_handboeken_en_cursussen_Standaard_Boekhandel.pdf
https://schoolreglement.g-o.be/r/8_49023-1/?year=2019
mailto:info@groeipakket.be
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/2021_toestemming_kennisname_leerstoornissen_howto.pdf
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/2021_smartschool_ouders.pdf
https://schoolreglement.g-o.be/r/8_49023-1/?year=2019
https://kunsthumaniorabrussel.be/images/documents/2020/2021_afwezigheidsbriefjes.pdf
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Schooltoeslag


 

 

Gebruikersnaam en Wachtwoord Ouders Smartschool - Co Account 
 
Beste ouder(s) 
 
Vanaf 1 september krijgt uw zoon of dochter d.m.v. een eigen gebruikersnaam en wachtwoord 
toegang tot het Smartschoolplatform van onze school.  
Ook u kan, als ouder, alle communicatie op dit platform meelezen en interactief gebruiken via een 
zogenaamd “co-account”. Dit geeft de mogelijkheid aan ouders/voogd om in te loggen op 
Smartschool van uw zoon of dochter. 
Hieronder vindt u de gegevens waarmee u als ouder/voogd kan inloggen op het Smartschoolplatform. 

 
Login: (van uw zoon of dochter): Voornaam.Naam  
De naam wordt in 1 woord geschreven, dus bv Jan  
Van Der Heyden wordt jan.vanderheyden. dit geldt ook 
voor meerdere familienamen. 

Voor nieuwe accounts (enkel nieuwe accounts) is dit het 
wachtwoord: 
WelkomLeerling!2021 

Paswoord co-account: (uw eigen paswoord)  
voor co-account 1 (vader/voogd): WelkomOuder1!2021 
voor co-account 2 (moeder/voogd): WelkomOuder2!2021 
 
Wat is zo’n co-account (toegang ouders) ? 
• Het co-account is gekoppeld aan het Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. U logt in met 
zijn of haar gebruikersnaam maar met een eigen wachtwoord. 
• Op Smartschool krijgt u identiek dezelfde informatie te zien als uw zoon of dochter, zij het met 
enkele beperkingen (zo is het berichtenverkeer alsook ‘mijn documenten’ strikt gescheiden). 
 
Om Smartschool te raadplegen, gebruikt u bij voorkeur de meest recente versie van uw browser 
(ideaal is dit Google Chrome).  
Het Smartschoolplatform van onze school vindt u op volgend adres: 
https://kunsthumaniorabrussel.smartschool.be/. 
Let erop dat u op het juiste Smartschoolplatform inlogt! 
(Tik dus niet gewoon “Smartschool” in Google in! U vindt ook een link op de homepage van de website 
van onze school:  http://www.kunsthumaniorabrussel.be ) 
 
Heeft u zich al eerder aangemeld op het kunsthumaniora smartschoolplatform dan is uw 
wachtwoord NIET gewijzigd. 
Bij de eerste aanmelding zal u gevraagd worden uw wachtwoord te wijzigen. 
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, is het verleidelijk om het wachtwoord van uw zoon of dochter 
te gebruiken om in te loggen. Dit is evenwel niet toegestaan! 
Bent u uw wachtwoord toch vergeten? Vul dan de gebruikersnaam in op de inlogpagina van 
Smartschool en klik op “Wachtwoord vergeten?”. Er wordt dan een nieuw wachtwoord verstuurd 
naar het e-mailadres dat u bij de eerste aanmelding verplicht dient in te vullen. 
Bij problemen kan u altijd een mail sturen naar onze Smartschoolbeheerder Gerrit Deschuyteneer 
via gerrit.deschuyteneer@kunsthumaniorabrussel.be 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Serge Algoet      Gerrit Deschuyteneer 
Directeur      Smartschoolbeheerder 



 

 

Invullen toelatingen, kennisname en leerstoornissen via Smartschool. 
 

1. Ga naar https://kunsthumaniorabrussel.smartschool.be 
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 
3. Klik op Ga Naar -> Leerlingvolgsysteem

 
 

4. Klik op het groene plus-teken bij Toelatingen & Leerstoornissen 

 
 



 

 

5. Vul alle info zo correct mogelijk (bij Titel zet u uw naam) in en klik op “Opslaan” 

 
6. Heeft u meerdere kinderen dan doet u dit voor elk kind 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DATUM: ……….………………    SCHOOLJAAR ’20-‘21 
 

 
AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 

(alleen te gebruiken in geval van ziekte zonder doktersattest) 
(bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht) 

 
NAAM:…………………………………………………………………………………………………………….. 

KLAS: …………………..………………………………………………………………………………………… 

DATUM AFWEZIGHEID: …………………………………….………………………………………………. 

REDEN: Ziekte 

HANDTEKENING OUDERS: ……………………………………………………………………………….. 

 

 
BRIEFJE NR  
 
AFWEZIG VAN  …../….. 

AFWEZIG TOT  …../….. 

HANDTEKENING OUDERS: 

……………………………… 

1 

1 

DATUM: ……….………………    SCHOOLJAAR ’20-‘21 
 

 
AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 

(alleen te gebruiken in geval van ziekte zonder doktersattest) 
(bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht) 

 
NAAM:…………………………………………………………………………………………………………….. 

KLAS: …………………..………………………………………………………………………………………… 

DATUM AFWEZIGHEID: …………………………………….………………………………………………. 

REDEN: Ziekte 

HANDTEKENING OUDERS: ……………………………………………………………………………….. 

 

 
BRIEFJE NR  
 
AFWEZIG VAN  …../….. 

AFWEZIG TOT  …../….. 

HANDTEKENING OUDERS: 

……………………………… 

 2 

DATUM: ……….………………    SCHOOLJAAR ’20-‘21 
 

 
AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 

(alleen te gebruiken in geval van ziekte zonder doktersattest) 
(bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht) 

 
NAAM:…………………………………………………………………………………………………………….. 

KLAS: …………………..………………………………………………………………………………………… 

DATUM AFWEZIGHEID: …………………………………….………………………………………………. 

REDEN: Ziekte 

HANDTEKENING OUDERS: ……………………………………………………………………………….. 

 

 
BRIEFJE NR  
 
AFWEZIG VAN  …../….. 

AFWEZIG TOT  …../….. 

HANDTEKENING OUDERS: 

……………………………… 

3 

3 

DATUM: ……….………………    SCHOOLJAAR ’20-‘21 
 

 
AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 

(alleen te gebruiken in geval van ziekte zonder doktersattest) 
(bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht) 

 
NAAM:…………………………………………………………………………………………………………….. 

KLAS: …………………..………………………………………………………………………………………… 

DATUM AFWEZIGHEID: …………………………………….………………………………………………. 

REDEN: Ziekte 

HANDTEKENING OUDERS: ……………………………………………………………………………….. 

 

 
BRIEFJE NR  
 
AFWEZIG VAN  …../….. 

AFWEZIG TOT  …../….. 

HANDTEKENING OUDERS: 

……………………………… 

4 

4 

2 



 

 

Invullen medische fiche via Smartschool. 
 

1. Ga naar https://kunsthumaniorabrussel.smartschool.be 
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 
3. Klik op Ga Naar -> Leerlingvolgsysteem

 
 

4. Klik op het groene plus-teken bij Medische fiche  

 



 

 

5. Vul alle info zo correct mogelijk (bij Titel zet u uw naam) in en klik op “Opslaan” 

 
6. Heeft u meerdere kinderen dan doet u dit voor elk kind 

 
 



 

 

Gefeliciteerd! 
 
U heeft uw zoon/dochter (her)ingeschreven aan de Kunsthumaniora Brussel. Bij deze 
(her)inschrijving komen een aantal administratieve formaliteiten kijken. De leerlingenbijdrage is er 
daar één van. 
 
Bedragen leerlingenbijdrage 
- 1ste graad     €350 
 

- 2de graad     €540 
 

- 3de graad     €910 
 

- 7de jaar Woord     €400 
- 7de jaar Muziek (Klassiek/Jazz)   €600 
- 7de jaar Musical    €950 
 
In deze bedragen zijn de Leermiddelen (kopies, materialen, …), de Concertwerking (toonmomenten, 
Parade, cultuurreizen 3de graad, …), Extra Muros-activiteiten (Intra Muros, Events, ...) & 
Geïntegreerde Werkperiode(s) (GWP) (Kunstvakken en Algemene Vakken) inbegrepen. 
 
Bepaalde kosten (eigen aan de afdeling) zijn niet inbegrepen in dit bedrag: danskledij, instrument en 
toebehoren, camera en toebehoren, partituren,… 
 
De kosten voor de leerwerkboeken zijn niet inbegrepen in dit bedrag. Deze betaalt u rechtstreeks 
aan onze boekenleverancier: Standaard Boekhandel. 
 
Uit ervaring weten we dat de gemaakte kosten meestal hoger uitvallen dan de gevraagde 
leerlingenbijdrage. Dit bedrag is echter ondeelbaar en wordt door de school beschouwd als de 
maximale bijdrage van de leerling. Hierdoor zijn in principe terugbetalingen niet mogelijk, maar een 
eventuele meerkost, bovenop de leerlingenbijdrage, zal dan ook niet aangerekend worden. 
 
Om uw (her)inschrijving af te ronden, vragen we een betaling van €350 over te schrijven op 
rekeningnummer BE58 3770 3015 1879, op naam van vzw Da Capo, met vermelding van de naam 
van uw zoon/dochter. 
 
Voor meer informatie en eventuele afspraken inzake betalingsmodaliteiten kunt u steeds contact 
opnemen met Koen Cuypers via e-mail koen.cuypers@kunsthumaniorabrussel.be. 
 
 
Koen Cuypers        Serge Algoet 
Beleidsmedewerker       Directeur 

mailto:koen.cuypers@kunsthumaniorabrussel.be


Schoolboekenservice

Registratie leerlingenaccount Standaard Boekhandel 
Schoolboekenservice

Beste 

Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kan je online je boeken bestellen.

Gelieve onderstaande stappen uit te voeren om je te registreren:

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com.
2. Kies aan de rechterkant bij Registratie voor “Schoolcode”. 
3. Vul de volgende gegevens in : 

◦ Schoolcode: Wu5puvjNuF4gvw8
◦ Email adres : geef je eigen e-mailadres in (dit moet actief zijn)
◦ Paswoord: kies een paswoord voor deze site

4. Druk op “Registreren”. 
5. Je ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres.
6. Klik op de link in deze e-mail om je account bij Schoolboekenservice te bevestigen.

Bewaar je accountgegevens goed. Je zal deze gegevens ook de volgende jaren nodig hebben om boeken te 
bestellen! Eens je account bevestigd is, kan je met deze gegevens inloggen bij Schoolboekenservice.

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com. 
2. Voer aan de linkerkant je e-mailadres en wachtwoord in.

Eens je ingelogd bent, kan je via 
◦ “Leerlinginfo”: jouw persoonlijke gegevens wijzigen en aanpassen
◦ “Nieuwe Bestelling”: je boekenbestelling ingeven door de bestelprocedure te volgen.
◦ “Mijn Bestellingen”: je geplaatste bestellingen bekijken
◦ “Boekenlijsten”: de boekenlijsten van andere studierichtingen bekijken./li> 
◦ “Kies Leerling”: veranderen van leerling account (mits deze geregistreerd is onder hetzelfde e-

mailadres)
◦ “Hulp nodig?”: Veelgestelde vragen raadplegen.

Met vriendelijke groeten

Standaard Boekhandel

https://leerling.schoolboekenservice.com/
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Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

1ste graad - 1ste jaar - 1AV1 + 1AV2 (2020-2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Katholieke Godsdienst
ANIMO 1 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028996809) 16,50 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Natuurwetenschappen
HOEZO 1 1U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789049700126) 20,80 q

Werkboek Natuurwetenschappen

Geschiedenis - Boek Geschiedenis
STORIA HD GO 1 LWB INCL DIDDIT (isbn:9789030693925) 19,45 q

Engels
NEW ACE 12 LEERWERKBOEK INCL PP (isbn:9789028996670) 18,00 q

Leerwerkboek Engels

Aardrijkskunde
POLARIS 1 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789030152439) 18,25 q

Leerwerkboek Aardrijkskunde

Wiskunde
NANDO 1 SET MODULES HERWERKING 2019 INCL VADEMECUM 946060010 
(isbn:9789048634675) 48,10 q

Boek Wiskunde

Techniek
DOEZO TECHNIEK GEKADERD INCL SCOODLE (isbn:9789030152859) 5,55 q

Boek 1 Techniek

DOEZO GELANCEERD MET TECHNIEK INCL SCOODLE (isbn:9789030143734) 5,55 q
Boek 2 Techniek

DOEZO TECHNIEK LAAT GROEIEN INCL SCOODLE (isbn:9789030142928) 5,55 q
Boek 3 Techniek

DOEZO TECHNIEK ONDER DRUK INCL SCOODLE (isbn:9789030143727) 5,55 q
Boek 4 Techniek

Nederlands
IMPACT NU 1 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789030185710) 25,60 q

Leerwerkboek Nederlands

Frans
NOUVEAU QUARTIER LIBRE 1 LIVRE DE L ELEVE ED 2020 INCL PP 
(isbn:9789464010350) 20,00 q

Boek Frans

Totaal 208,90

Boekenlijst 1ste graad - 1ste jaar - 1AV1 + 1AV2 (2020-2021)Boekenlijst 1ste graad - 1ste jaar - 1AV1 + 1AV2 (2020-2021)



Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

1ste graad - 2de jaar - 2AV1 + 2AV2 (2020-2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Geschiedenis
STORIA HD GO 2 LWB INCL DIDDIT (isbn:9789030695332) 20,80 q

Boek Geschiedenis

Natuurwetenschappen
NEW ACE 22 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL (isbn:9789028999091) 19,00 q

Leerwerkboek Natuurwetenschappen

Engels
MACROSCOOP 1 LWS INCL DIDDIT (isbn:9789030694496) 18,00 q

Boek Engels

Frans
NOUVEAU QUARTIER LIBRE 2 LIVRE DE L ELEVE INCL CAHIER PPORTAAL 
(isbn:9789028999039) 21,00 q

Boek Frans

Nederlands
IMPACT NU 2 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789030139232) 25,60 q

Leerwerkboek Nederlands

Wiskunde
NANDO 2 SET MODULES INCL VADEMECUM 946060020 (isbn:9789048637065) 48,10 q

Boek Wiskunde

Techniek
DOEZO PROJECT TECHNIEK INTERACTIEF (INCL SCOODLE) 
(isbn:9789030152996) 5,55 q

Boek 1 Techniek

DOEZO MULTIFUNCTIONELE TECHNIEK INCL SCOODLE (isbn:9789030152750) 5,55 q
Boek 4 Techniek

DOEZO INTELLIGENTE TECHNIEK INCL SCOODLE (isbn:9789030152767) 5,55 q
Boek 2 Techniek

DOEZO VOEDZAME TECHNIEK INCL SCOODLE (isbn:9789030143673) 5,55 q
Boek 3 Techniek

Katholieke Godsdienst
ANIMO 2 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028996816) 16,50 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Aardrijkskunde
POLARIS 2 INCL SCOODLE (isbn:9789030144670) 15,45 q

Boek Aardrijkskunde

Totaal 206,65

Boekenlijst 1ste graad - 2de jaar - 2AV1 + 2AV2 (2020-2021)Boekenlijst 1ste graad - 2de jaar - 2AV1 + 2AV2 (2020-2021)



Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

2de graad - 3de jaar - 3 Dans + 3 Mode + 3 Muziek + 3 Woord (2020-
2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Natuurwetenschappen
WEZO WETENSCHAPPEN DOE JE ZO 3 1U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE 
(isbn:9789030150305) 18,60 q

Leerwerkboek Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde
POLARIS GO 3 INCL SCOODLE (isbn:9789030162612) 20,15 q

Boek Aardrijkskunde

Wiskunde
NANDO 3 GO] SET MODULES 3 UUR INCLUSIEF VADEMECUM 946070050 
(isbn:9789048632251) 45,30 q

Boek Wiskunde

Katholieke Godsdienst
ANIMO 3 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028990531) 18,00 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Frans
QUARTIER LIBRE 3 LIVRE DE L ELEVE INCL PP (isbn:9789028988408) 21,50 q

Boek Frans

Totaal 123,55

Boekenlijst 2de graad - 3de jaar - 3 Dans + 3 Mode + 3 Muziek + 3 Woord (2020-2021)Boekenlijst 2de graad - 3de jaar - 3 Dans + 3 Mode + 3 Muziek + 3 Woord (2020-2021)



Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

2de graad - 4de jaar - 4 Dans + 4 Mode + 4 Muziek + 4 Woord (2020-
2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Natuurwetenschappen
WEZO WETENSCHAPPEN DOE JE ZO 4 1U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE 
(isbn:9789030150312) 14,55 q

Leerwerkboek Natuurwetenschappen

Frans
QUARTIER LIBRE 4 LIVRE DE L ELEVE INCL PP (isbn:9789028987579) 21,50 q

Boek Frans

Aardrijkskunde
POLARIS GO 4 INCL SCOODLE (isbn:9789030148968) 18,95 q

Boek Aardrijkskunde

Wiskunde
NANDO 4 GO SET MODULES 3 UUR TSO KSO INCL VADEMECUM 946070070 
(isbn:9789048634613) 45,30 q

Boek Wiskunde

Katholieke Godsdienst
ANIMO 4 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028993631) 17,50 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Totaal 117,80

Boekenlijst 2de graad - 4de jaar - 4 Dans + 4 Mode + 4 Muziek + 4 Woord (2020-2021)Boekenlijst 2de graad - 4de jaar - 4 Dans + 4 Mode + 4 Muziek + 4 Woord (2020-2021)



Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

3de graad - 5de jaar - 5 D + 5 Muziek + 5 W +5 Musical + 5 Mode + 5 PT 
(2020-2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Wiskunde
INTEGRAAL 56 D ALGEBRA EN ANALYSE TSOKSO 2U LEERWERKBOEK INCL 
CDROM (isbn:9789030134213) 15,90 q

Leerwerkboek Wiskunde

Natuurwetenschappen
WEZO WETENSCHAPPEN DOE JE ZO 56 1U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE 
(isbn:9789030152071) 20,85 q

Leerwerkboek Natuurwetenschappen

Katholieke Godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028996823) 18,00 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Totaal 54,75

Boekenlijst 3de graad - 5de jaar - 5 D + 5 Muziek + 5 W +5 Musical + 5 Mode + 5 PT (2020-2021)Boekenlijst 3de graad - 5de jaar - 5 D + 5 Muziek + 5 W +5 Musical + 5 Mode + 5 PT (2020-2021)



Boekenlijst:

Kunsthumaniora Brussel 

Leerling: ..................................................................................................................................................................

Chrysantenstraat 26
1020 Brussel
Tel. : 02/4740605 - e-mail: pieter.leunens@kunsthumaniorabrussel.be

3de graad - 6de jaar - 6 D + 6 M + 6 W + 6 Mode + 6 PT (2020-2021)

ng = prijs nog niet gekend

..................................................................................................................................................................

Vak/Titel Kopen

Katholieke Godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PP (isbn:9789028996830) 18,00 q

Boek enkel voor leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen

Totaal 18,00

Boekenlijst 3de graad - 6de jaar - 6 D + 6 M + 6 W + 6 Mode + 6 PT (2020-2021)Boekenlijst 3de graad - 6de jaar - 6 D + 6 M + 6 W + 6 Mode + 6 PT (2020-2021)



 

Aan de slag met

Standaard 
Boekhandel

Pakketservice

Bestel je schoolboeken  
online in 10 stappen.

Plaats je bestelling zo snel mogelijk, en zeker vóór  
5 augustus. Zo kunnen we je garanderen dat je al je 
boeken hebt bij het begin van het nieuwe schooljaar 
en betaal je geen extra administratieve kost.

Voor je het bestelproces start:
•	Neem	er	de	brief	bij	die	je	van	je	school	ontving:	
daarin	vind	je	je	‘leerlingcode’	of	‘schoolcode’.	
•	Houd	je	bankkaart	binnen	handbereik.

Alles bij de hand? Start!

Klantenservice
Toch	nog	vragen,	of	ben	je	niet	helemaal	zeker?	
Je kunt op elk moment in het bestelproces rechts 
bovenaan onze website klikken op ‘FAQ’. Daar lees je 
meteen	het	antwoord	op	frequente	vragen.	

De klantendienst is bereikbaar ma-vrij tussen 9 u.  
en 17 u. op het nummer 03 800 72 10,		of	via:	
schoolboekenservice@standaardboekhandel.be

Heb je de 10 stappen van het 
bestelproces voltooid? 
Dan krijg je het overzicht van jouw bestellingen 
weer te zien. 

Even later ontvang je ook een e-mail met de lijst van 
de door jou bestelde boeken. 
Vind	je	de	e-mail	niet	in	je	inbox?	Kijk	dan	eens	in	de	
map	‘ongewenste	mail’	of	‘junk’	in	je	mailbox.	

Klaar! 
We wensen je een deugddoende vakantie en een 
succesvol nieuw schooljaar. Je ontvangt een mail 
zodra jouw pakket klaargemaakt werd voor levering. 
Facturen kan je dan ook raadplegen 
via jouw account.

Bestelbevestiging    

Na	ontvangst	van	je	betaling	of	na	ontvangst	van	een	ondertekende	domiciliërings-
opdracht	ontvang	je	per	mail	een	definitieve	bestelbevestiging.	
Opgelet: als de betaling niet correct werd uitgevoerd zal de bestelling niet doorgaan. 

10

Je bestelling betalen

Om	je	bestelling	te	betalen	heb	je	3	mogelijkheden:

9.1 Online betaling 
Je	kan	onmiddellijk	online	betalen	via	bancontact,	Mastercard	of	Visa-kaart	
(met	Mollie)	of	via	overschrijving	Je	ontvangt	de	betaalgegevens	via	mail,	
waarna je de overschrijving onmiddellijk kunt uitvoeren.

Opgelet: je	bestelling	zal	pas	definitief	geregistreerd	worden	ná	ontvangst
 van de betaling. Betaal dus zeker binnen de 10 dagen om zeker te zijn 
 van de levering van je boeken. 

9.2 Betalen via domiciliëring 
De	veilige	site	Twikey	begeleidt	je	bij	het	aanmaken	van	de	domiciliëring.	 
Met	een	domiciliëring	geef	je	toestemming	aan	Standaard	Boekhandel	om	het

	 totaalbedrag	door	je	bank	te	laten	betalen.	De	effectieve	inning	van	het	
bedrag gebeurt pas na de levering van je bestelling.

• Details:	geef	je	IBAN-nummer	en	BIC-code	in.	De	plaats	van	ondertekening	is	
je woonplaats.

• Voorbeeld: kijk het voorbeeld grondig na.
• Tekenen: klik op ‘tekenen’ om je betalingsopdracht te bevestigen. 
 Vul de gevraagde kaartgegevens in.
• Bevestig.

9.3 Gespreide betaling
	 Wens	je	te	betalen	in	schijven?	Kies	dan	voor	betaling	via	Twikey	en	

contacteer de klantendienst na levering van jouw boeken.

9





Log in 
(aan	de	linkerkant	van	de	hoofdpagina)
Vul je e-mailadres en paswoord in en klik op ‘inloggen’.
Tip:	via	‘wachtwoord	vergeten’	ontvang	je	–	indien	je	dat	wenst	–	een	e-mail	met	een	
link om je wachtwoord te wijzigen.
 

Surf naar onze bestelsite

Bestellen doe je voor 5 augustus via https://leerling.schoolboekenservice.com 

Maak eenmalig je account aan via ‘Registratie’ 
(aan	de	rechterkant	van	de	hoofdpagina)

Je hebt al een account? Ga meteen naar stap 3.

Je hebt nog geen account?
•	 Kies	rechts	voor	‘leerlingcode’	of	‘schoolcode’	(afhankelijk	van	de	code	in	de	
brief	van	je	school).

•	 Vul	de	gevraagde	gegevens	in	en	klik	op	de	groene	knop.	
•	 Een	broer of zus	kan	je	registreren	onder	hetzelfde	e-mailadres	via	“Gebruik	

een bestaande account”
•	 Klik	op	de	link	in	de	mail	die	je	ontvangt	om	je	account	te	activeren.	
•	 Eens	geactiveerd:	ga	door	naar	stap	3.

1

2

3

Vul je adresgegevens in  

Deze stap zie je enkel indien jouw school de optie thuislevering toelaat. 
Bij	schoollevering	moet	je	enkel	het	facturatieadres	invullen,	bij	thuislevering	ook	 
het leveradres. 

Wordt jouw pakket op school geleverd?  
Dan	moet	je	enkel	het	facturatieadres	invullen.
 
Laat je je pakket thuis of op een adres naar keuze leveren? 

•	 Controleer	het	vooraf	ingevulde	leveringsadres	en	het	facturatieadres.	
•	 Liever	een	ander	adres?	Kies	dan	via	het	dropdownmenu	(of	voeg	eerst	zelf	

een ander adres toe via de knop ‘nieuw adres toevoegen’ onderaan). 
•	 Staat	er	een	foutje	in	het	vooraf	ingevulde	adres?	Je	adres	wijzigen	kan	je	via	
‘Leerlinginfo’,	bovenaan	in	de	oranje	menubalk.

•	 Gaat	het	om	het	werkadres	van	een	ouder/voogd?	Vul	dan	zowel	de	gegevens	
van	het	bedrijf	in	als	de	naam	van	de	ouder/voogd.

•	 Vink	onderaan	‘Ik	bevestig	bovenstaande	adresgegevens’	aan.
•	 Klik	op	de	groene	pijl	naar	rechts	om	verder	te	gaan.

Kijk het overzicht van jouw bestelling grondig na. 

Controleer je winkelmandje.
•	 Wil	je	nog	boeken	verwijderen?	Klik	dan	op	het	kruisje	naast	een	titel.	
•	 Wil	je	meerdere	exemplaren	van	een	boek	bestellen?	Vul	het	aantal	in	of	pas	

aan via de pijltjes.
•	 Klik	op	de	groene	pijl	bovenaan	om	verder	te	gaan.

6

7

Start het bestelproces  

Zorg	ervoor	dat	bovenaan	in	de	oranje	menubalk	‘Nieuwe	Bestelling’	geselecteerd	staat.	
•	 Lees	de	meldingen	grondig.	
•	 Vink	onderaan	‘Ik	heb	bovenstaande	meldingen	gelezen’	aan.
•	 Klik	rechts	op	de	groene	pijl	om	door	te	gaan	naar	de	volgende	stap.

Kies je boeken uit de boekenlijst  

•	 Controleer	in	de	oranje	balk	net	boven	de	boekenlijst	of	daar	wel	degelijk	de	
naam van jouw studierichting staat.

•	 Vink	voor	elk	boek	aan	of	je	het	wel	(‘Koop’)	of	niet	(‘Niet’)	wilt	bestellen.	
•	 Bij	alle	boeken	je	keuze	aangevinkt?	Dan	lichten	de	pijltjes	boven-	en	onder-
aan	op:	ga	zo	naar	stap	6.

Optioneel: biedt jouw school de mogelijkheid om gebruikte handboeken te bestellen?
Indien	jouw	school	dit	toelaat,	kun	je	ook	gebruikte	handboeken	aankopen.	Plaats	een	vinkje	in	de	kolom	‘ge-
bruikt kopen’. Je betaalt dan 70% van de prijs van een nieuw boek, en je kunt het op het einde van het school-
jaar	aan	40%	terug	verkopen	aan	Standaard	Boekhandel,	op	voorwaarde	dat	de	school	dit	boek	het	volgend	
schooljaar	nog	gebruikt.	Is	een	gebruikt	exemplaar	niet	meer	voorradig	op	het	moment	van	jouw	bestelling?	
Dan kun je toch een nieuw boek krijgen. Je betaalt dan de nieuwprijs, maar wij geven je de garantie dat je op 
het einde van het schooljaar jouw boek weer kunt verkopen voor 70% van de nieuwprijs. 

4

5

Voltooi je aankoop: bevestig je bestelling definitief     

Je krijgt een overzicht van alle gegevens die je in de vorige stappen hebt ingevuld. 
•	 Overloop	alle	gegevens	grondig.	Zijn	ze	helemaal	correct?
•	 Vink	‘Ik	ben	klaar	om	mijn	bestelling	te	bevestigen’	aan.
•	 Klik	op	‘Bevestig	Bestelling’.
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