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aardrijkskunde
9789078138129 Aardrijkskunde ... hoe?
(je gebruikte dit boek reeds de vorige jaren; alleen een nieuwe leerling moet dit boek bestellen)
9789030136309 Algemene wereldatlas editie 2012
(enkel bestellen indien niet in bezit; dit boek gebruik je ook de volgende jaren)
9789078138020 Werkmap aardrijkskunde 3
verplicht

€ 5,33
€ 29,00
€ 9,33

biologie
9789028964365 Xpeditie 3.1 leerwerkboek

verplicht

€ 14,50

verplicht

€ 16,20

verplicht

€ 27,85

verplicht
verplicht

huur: € 12,40
€ 15,45

verplicht
verplicht

€ 19,80
huur: € 11,64

verplicht

€ 16,30

verplicht
verplicht

huur: € 8,14
€ 8,00

verplicht
verplicht

€ 8,80
€ 8,65
€ 20,50

verplicht

huur: € 5,43

verplicht
verplicht
verplicht

huur: € 3,68
huur: € 9,30
€ 20,00

verplicht
verplicht

huur: € 7,48
€ 16,90

chemie
9789031737079 Lab 3 leerwerkboek 3.1 (editie 2013)

economie
9789030136392 Economie online 3 (incl online ict)

engels
9789030134718 New contact 2 textbook
9789030134725 New contact 2 workbook (incl online ict)

frans
9789030678861 Branché 3 aso ateliers édition révisée (incl diddit)
9789030660101 Branche 3 aso contacts edition revisee

fysica/ natuurwetenschappen
9789045549149 Quark 3.1 leerwerkboek

geschiedenis
9789028969773 Memoria 3 handboek
9789028983489 Memoria 3 werkboek

informatica
9789045543857 Computerwijs besturingssysteem Windows 8 leerwerkboek
9789031738076 Desktopper T presentaties windows 8/office 2013
9789045547107 Typ-top plus online
(enkel bestellen indien niet in bezit)
9789076862163 Word 2013 deel 1 basis

nederlands
9789028970021 Frappant nederlands 2e graad vademecum
9789028962194 Frappant nederlands 3 aso bronnenboek
9789028966413 Frappant nederlands 3 aso werkboek

wiskunde
9789048601462 Van basis tot limiet 3 vvkso leerb getallen lw 4 (uitg 2014)
9789048609215 Van basis tot limiet 3 vvkso leerwerkboek meetkunde leerweg 4

Studieboeken bestellen bij studieshop
Deze boekenlijst is samengesteld door de opleiding en studieshop. Kijk voor de actuele lijst, prijzen en kortingen op
www.studieshop.be.
Voordelen van bestellen bij www.studieshop.be
Extra prijsvoordeel door 2e hands studieboeken
Bestellen op: https://www.studieshop.be/boekenlijst/bestellen/2016/6.2826/10168

Bestel snel en eenvoudig je boeken op www.studieshop.be

