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Aan de ouders en leerlingen 
 
 
Inleveren van schoolboeken en bestellingen boeken en materiaal 
 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Vanaf het schooljaar 2012-2013 heeft de school gekozen om het boekenfonds uit te 
besteden aan de firma Iddink Boekenfondsservice België (www.iddink.be). 
Je hebt als ouder de vrije keuze om je schoolboeken bij hen te bestellen of niet. Uiteraard 
raden wij als school de goede service van Iddink aan (bestelling online, altijd juiste edities, 
levering in één pakket aan huis, mogelijkheid om handboeken te huren of te kopen en ook 
terug te verkopen op het einde van het schooljaar, helpdesk...).  
Wij werken daardoor niet meer met een doorverkoop tussen de leerlingen. Elke leerling zal 
dus zijn boeken, indien ze nog geschikt zijn, kunnen (terug-)verkopen aan Iddink en moet 
dus niet meer op zoek naar een partner in een ander leerjaar om zijn/haar boeken aan 
door te verkopen. 
Gelieve het volgende stappenplan goed door te nemen, zodat je goed op de hoogte bent 
van de verschillende mogelijkheden van de nieuwe service. 
 
A. Inleveren van handboeken (begin juni) 

1. Je krijgt begin juni via de school een inleverlijst voor de boeken die je aan Iddink kan verkopen. 

2. Je krijgt begin juni via de school een plastic zak op naam waarin je boeken en inleverlijst 

gebundeld moet afgeven. 

3. De leerlingen van het zesde jaar brengen hun pakket klassikaal binnen op woensdag 27 juni 

2012 in de refter. 

De leerlingen van de andere jaren brengen hun pakket klassikaal binnen op vrijdag 29 juni 2012 

in de refter. 

 

 

B. Bestelling van de boeken (juni-begin juli) via www.iddink.be 

1. Je ontvangt in juni via de school een code die verbonden is met het STK. Je surft naar 

www.iddink.be en je voert daar je gegevens in. Je krijgt hierbij een persoonlijke login 

verbonden aan je zoon/dochter. Bewaar deze goed, want die wordt elk schooljaar dat je op het 

STK zit gebruikt bij de bestelwebsite van Iddink. 

2. Je kiest je leerjaar en richting en je ziet precies welke vakken en bijbehorende boeken je nodig 

hebt. 

http://www.iddink.be/


 

3. Je bevestigt de boeken die je wil bestellen via de huur- of koopoptie voor handboeken en de 

koopoptie voor werkboeken. 

4. Je controleert je bestelling, klikt op verzenden en je ontvangt een duidelijke bevestiging per e-

mail. 

5. Je kunt de status van je bestelling en aflevering altijd online zien. 

6. Je boeken worden thuis geleverd door TNT in de loop van de maand augustus. Je kan via 

www.iddink.be via de optie klantenservice je boekenpakket traceren. 

7. Je kan met al je vragen terecht bij Iddink klantenservice via telefoon (014/304170) of internet 

(www.iddink.be). 

8. Contactpersoon STK : katriendecuyper@stk.be 

Naast de werk- en handboeken zijn er nog materialen, zoals LO-t-shirt, rekentoestel, PO-
materiaal … die je moet aankopen. Voor uw gemak bieden we ook voor deze materialen de 
mogelijkheid om via de school te bestellen. Hiervoor hebben we een aparte bestelwebsite.  
C. Bestelling STK-materiaal via www.stk.be(29 juni tot en met 5 juli 2012) 

1. Je krijgt vóór 4 juni 2012 een unieke gebruikersnaam + wachtwoord via een brief van de 

school. 

2. Bestellen kan maar tussen 4 juni en 5 juli 2012 en uitsluitend via de schoolwebsite 

www.stk.be/bestelling. 

3. Je maakt een afdruk van je rekening en betaalt op IBAN BE72 7341 3717 8116 (BIC KREDBEBB) 

voor 15 augustus 2012 met in de mededeling je gebruikersnaam.  

Opgelet “niet betaald, niet geleverd”. 

4. Je krijgt de betaalde producten in pakket geleverd de eerste week van september 2012. Je 

brengt de afdruk van je rekening mee. Enkel de betaalde producten worden meegegeven. 

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Katrien De Cuyper Koen Pollaert Gino Broeckhoven 
Boekenverantwoordelijke STK Pedagogisch directeur Algemeen directeur 
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