Registratie bij Standaard BoekhandelSchoolboekenservice door
middel van de schoolcode
Beste ouder, beste leerling,

Nieuw vanaf schooljaar 2017-2018 : de boeken dienen besteld te worden via de
schoolboekenservice van Standaard Boekhandel. Hieronder en in bijlage vinden jullie een stappenplan &
alle benodigde gegevens.
Gelieve onderstaande stappen uit te voeren om je te registreren:
1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com.
2. Klik rechts onder Registratie op Schoolcode.
3. Voer onderstaande persoonlijke gegevens in (opgelet met hoofdletters en leestekens!):
 Schoolcode: HQryVxBnZGq384j
 Klik daarna op versturen
 E-mailadres: geef je eigen e-mailadres in
 Paswoord: kies een paswoord voor deze site
 Vul je persoonlijke gegevens in en kies de gewenste afdeling en studierichting.
 Klik onderaan op Registreren.
 Je ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres.
 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 links onder Inloggen je e-mailadres en paswoord in.
Eens je ingelogd bent, kan je via
 "Nieuwe Bestelling": je boekenbestelling ingeven door de benodigde boeken aan te
vinken en op de groene pijl naar rechts te klikken. Let op! Je moet ook aanvinken in de
kolom "Niet" wat je niet wil bestellen!;
 "Boekenlijsten": de boekenlijsten van andere studierichtingen bekijken;
 "Bestellingen": een overzicht opvragen van je bestellingen
 "Leerlinginfo” : je persoonlijke gegevens raadplegen of wijzigen. In hetzelfde scherm
"Wijzig emailadres" en "Wijzig paswoord": een ander e-mailadres of nieuw paswoord
ingeven.
Toch nog vragen of iets niet helemaal duidelijk? Contacteer dan de schoolboekenservice op het nr
03/8007210 of via email : schoolboekenservice@standaardboekhandel.be
Plaats je bestelling zo snel mogelijk en best voor 05/08/2017, zo kan Standaard Boekhandel je
garanderen dat je al je boeken hebt bij de start van het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groeten
SO Groenhove Campus Middenschool i.s.m. Standaard Boekhandel

