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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)
9789078138105 Werkmap aardrijkskunde 4 (editie 2011)
verplicht
9789028962064 Zenit 4 aso infoboek (incl online ict)
verplicht

€ 5,33
€ 29,00
€ 9,60
huur: € 6,78

biologie
9789028971110 Xpeditie 4.1 leerwerkboek

verplicht

€ 14,00

verplicht

€ 16,20

verplicht

€ 19,00

verplicht
verplicht

huur: € 12,40
€ 15,45

verplicht
verplicht

€ 18,00
huur: € 5,23

verplicht

€ 16,30

verplicht
verplicht

huur: € 8,33
€ 9,25

verplicht

€ 16,00

verplicht

€ 10,75

chemie
9789031736508 Lab 4 leerwerkboek 4.1

duits
9789048626625 Alles im Griff 1 update lehr- und arbeitsbuch (+ minigramm)

engels
9789030138594 New contact 3 textbook
9789030138600 New contact 3 workbook (incl online ict)

frans
9789028948020 Quartier latin 4 cahier d'activites (incl online ict)
9789028948037 Quartier latin 4 livre de documents

fysica/ natuurwetenschappen
9789045547541 Quark 4.1 leerwerkboek

geschiedenis
9789028937642 Historia 4 infoboek (uitgave 2007)
9789028941472 Historia 4 werkboek (uitgave 2007)

godsdienst
9789028954458 Meander 4 leerwerkboek (incl vademecum)

informatica
9789045547015 Computerwijs elektronisch rekenblad excel 2013 leerwerkboek

latijn
9789028970779 Pegasus 4 bronnenboek
verplicht
9789028970830 Pegasus grammatica
verplicht
(je gebruikte dit boek reeds de vorige jaren; alleen een nieuwe leerling moet dit boek bestellen)
9789028970786 Pegasus 4 werkboek (incl woordenlijst)
verplicht

huur: € 9,30
€ 21,50
€ 14,00

muzikale opvoeding
9789028960510 Boost! tweede graad leerwerkboek

verplicht

€ 10,50

verplicht
verplicht
verplicht

huur: € 3,68
huur: € 9,69
€ 20,00

verplicht
verplicht

huur: € 8,14
huur: € 6,98

nederlands
9789028970021 Frappant nederlands 2e graad vademecum
9789028967120 Frappant nederlands 4 aso bronnenboek
9789028967113 Frappant nederlands 4 aso werkboek

wiskunde
9789048613281 Van basis tot limiet 4 lb funct alg rek rijen lw 5 (ed 2011)
9789048613335 Van basis tot limiet 4 leerboek meetkunde leerw 5 (ed 2011)

Bestel snel en eenvoudig je boeken op www.studieshop.be
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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/2016/6.2826/10128

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

