Eigen cursussen printen
cursusprinten.iddink.be
Schooljaar 2021 - 2022

Cursussen printen en verdelen via Iddink
Cursussen kunnen opgeladen en beheerd worden via een gratis online applicatie. Zodoende worden cursussen aan huis geleverd, in het
boekenpakket van de leerling. Geen files meer aan het kopieermachine!

De voordelen voor u:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verminderde taakbelasting voor uw school
De facturering aan de leerlingen nemen wij volledig van u over.
Geen voorraadrisico’s
Via het schoolportaal heeft u online en real-time inzicht in de bestellingen en leveringen van cursussen per leerling
Op elk moment in het schooljaar is het mogelijk om cursussen (Pdf’s) te uploaden.
Leerkrachten hebben extra tijd voor het maken van hun cursus
Kleine afnames tijdens het schooljaar (bijv. door klaswissels) vormen geen enkel probleem
Het hele jaar door te bestellen en leverbaar waardoor

Hoe werkt het?
Maak een account aan op cursusprinten.iddink.be en krijg zo toegang tot een persoonlijk portaal voor uw school. Iddink plaatst de cursus op de
leermiddelenlijst zodat u dit kan controleren tijdens het webmuteren. Naargelang de timing van de aanlevering van uw Pdf’s, heeft u
verschillende mogelijkheden.
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Mogelijkheden
Is uw cursus voor 11 juli bij ons bekend?
Dan ontvangen de leerlingen de cursus in het boekenpakket.
Is uw cursus bij ons bekend tussen 11 juli en einde schooljaar?
Dan ontvangen de leerlingen de cursus in het boekenpakket of via de school, afhankelijk van de timing van bestellen.
Leerlingen die hun boekenpakket al besteld hebben en waarvoor de initiële factuur al is aangemaakt ontvangen een aparte factuur voor de
cursus.
Schoolbestelling
Het is ook mogelijk om een schoolbestelling (als klassenset) te plaatsen en de cursussen op school te laten leveren. Dan zorgt de school zelf voor
facturatie en verdeling aan de leerlingen.
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Heeft u nog
vragen?
scholen@iddink.be
+32 (0)14 258 232
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