Mechelen, donderdag 29 juni 2017
BETREFT: Aankoop via webshop

Beste ouders en leerlingen
Onze school wil volop inzetten op digitalisering van onze leerlingen maar ook van onze eigen
processen. Om de verkoop van werkmateriaal, werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen,
laptops en allerhande vlotter te laten verlopen heeft TSM een webshop opgezet.
Deze webshop kan u gemakkelijk vinden via onze site www.tsmmechelen.be Hierop zal u de
onderstaande knop zien verschijnen. Hiermee kan u direct naar onze webshop gaan.

Gelieve ten laatste op 7 juli 2017 uw bestelling te plaatsen. Op die manier garandeert TSM u begin
september de levering.
Om het de leerlingen makkelijk te maken splitsen wij deze leveringen op.
-

-

-

-

-

LAPTOP
De laptop wordt op 1 september opgehaald in de refter. De laptop dient uiteraard enkel
aangekocht worden indien de leerling nog niet eerder een laptop via de school aangekocht
heeft. Meer info vindt u in de specifieke infobrief voor laptops, indien van toepassing voor u.
KLEDIJ
In de webshop zal u zien dat er geen keuze kan gemaakt worden wat de maat betreft. Eens
besteld kan u op 1 september de werkkledij en schoenen passen. U beschikt dan meteen
over de correcte maat.
GEREEDSCHAP EN BESCHERMING
Dit zal klaargezet worden en tijdens de eerste praktijkles worden uitgedeeld. Zo beschikken
de leerlingen meteen over hun materiaal en kunnen ze het direct veilig opbergen in hun
praktijklokaal. We maken u er wel attent op dat de leerlingen onmiddellijk het geleverde
materiaal moeten controleren. Indien er zaken ontbreken kan hij dit enkel tijdens deze
eerste praktijkles mededelen aan de leerkracht. Later worden zulke klachten niet meer
aanvaard!
SOFTWARE
Deze zal ook begin september in de klas worden verdeeld.
UITVERKOOP
Hier staan allerhande producten in beginnende van beitels, hamers, schroevendraaiers en
lasmouwen tot passers, lijm, verf en tekenboeken. Het is misschien de uitgelezen kans om
uw gereedschap wat uit te breiden. Deze zijn niet verplicht aan te kopen maar echt wel de
moeite om even te bekijken.
BUREAUTICA
U zal zien dat het bureauticamateriaal niet verplicht is aan te kopen via onze webshop. Toch
hebben ze dit wel nodig voor onze algemene vakken. Deze kleinere zaken zullen via de
vakleerkracht worden meegedeeld tijdens de lessen. Via UITVERKOOP zal u merken dat u
daar wel soortgelijk en degelijk materiaal op de kop kan tikken.

Eens op onze webshop zal u in de groene balk bovenaan de bovenvermelde opsplitsing opnieuw zien
verschijnen. Daaronder kan u telkens de klas aanduiden waar u bent ingeschreven. Nadat u op PAS
TOE drukt zal u een overzicht krijgen van alles wat een leerling in die klas moet aankopen om alle
leerplandoelstellingen te kunnen bereiken. Moest u niet exact weten in welke klas de leerling zit, u
vindt bovenaan ook een link naar het overzicht met klassen en afdelingen.
Naast ITEM en PRIJS zal u volgende TYPES vermeld zien staan:
-

-

-

-

GEREEDSCHAP
Hierin worden alle gereedschappen aangeboden over welke de leerling moet beschikken.
Indien u deze materialen reeds thuis heeft dan verwachten wij dat de leerling deze bij de
eerste praktijkles naar school meebrengt en het daar ook voor de rest van het schooljaar
bewaart. Het is belangrijk dat de materialen die de leerling niet aankoopt via de school van
gelijkwaardige kwaliteit zijn en identieke functionaliteiten heeft als onze aangeboden
producten.
BESCHERMING
Enkel de preventie en beschermingsmiddelen die via onze webshop worden aangeboden zijn
goedgekeurd door de dienst preventie en bescherming op het werk. Materialen niet gekocht
via onze school worden niet aanvaard! Indien u deze materialen tijdens de voorgaande
schooljaren heeft aangekocht via onze school mag u deze uiteraard blijven gebruiken.
KLEDIJ
Alle leerlingen worden verwacht om werkkledij aan te kopen via onze school, voorzien van
ons logo. Indien u van vorige schooljaren beschikt over een volledige TSM-outfit mag deze
verder blijven gebruikt worden. Ook al is de afdeling gewijzigd van een werkvest naar
bijvoorbeeld een kaptrui. U bent dan niet verplicht deze trui te kopen en mag er verder
gebruik gemaakt worden van de werkvest.
LAPTOP
Zie specifieke infobrief.

Nadat u alle items bij uw bestellingen heeft geplaatst kan u overgaan tot de betaling. Hiervoor
vragen wij enkele gegevens op. Dit betreft de persoonlijke gegevens van de leerling waarvoor u
besteld.
Indien er ook broers of zussen op onze school zitten vragen wij u om deze aankopen gescheiden te
doen. Op die manier krijgt ook iedere leerling apart mooi zijn materiaal en wordt het niet gemengd
met dat van de broer of zus.
Indien u nog vragen heeft omtrent de werking van onze webshop, kan u steeds een e-mail sturen
naar ict@tsmmechelen.be

Met vriendelijke groet,
Technische Scholen Mechelen

