3K handel
VDB Studieshop.be - Damiaaninstituut Aarschot - SO
Pakketnummer:6.2826/10170
Schooljaar:
2016

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

economie
9789030197362
9789030199571
9789030134879
9789030134893

De h@ndel en wij 3.1a leerwerkboek (incl online ict)
De h@ndel en wij 3.1b leerwerkboek
De h@ndel en wij 3.2 leerwerkboek (incl online ict)
De h@ndel en wij 3.3 leerwerkboek (incl online ict)

verplicht
verplicht
verplicht
verplicht

€ 6,30
€ 10,05
€ 16,55
€ 6,50

verplicht

€ 23,00

verplicht

€ 26,60

verplicht

€ 16,90

verplicht

€ 14,00

verplicht
verplicht
verplicht

€ 9,65
€ 8,65
€ 9,65
€ 20,50

verplicht

huur: € 5,43

verplicht

€ 21,50

verplicht
verplicht
verplicht

€ 15,95
€ 16,15
€ 15,95

engels
9789030135098 New contact 2 two-in-one leerwerkboek (incl online ict)

frans
9789030678885 Branché 3 tso ateliers x-tra édition révisée (incl diddit)

fysica/ natuurwetenschappen
9789045554952 Elementair 3.2 leerwerkboek

geschiedenis
9789028976276 Memoria concreet 3 leerwerkboek

informatica
9789031738045
9789031738076
9789031738069
9789045547107

Desktopper T computersystemen windows 8/office 2013
Desktopper T presentaties windows 8/office 2013
Desktopper T rekenblad windows 8/office 2013
Typ-top plus online
(enkel bestellen indien niet in bezit)
9789076862163 Word 2013 deel 1 basis

nederlands
9789028968431 Frappant nederlands T3 leerwerkboek

wiskunde
9789030130550 Nieuwe delta-t 3a leermap leerpl c (4/5u) (incl online ict)
9789030149675 Nieuwe delta-t 3b leermap leerplan c (4/5u)
9789030130673 Nieuwe delta-t 3c leermap leerpl c (4/5u) (incl online ict)

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/2016/6.2826/10170

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

