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2016

aardrijkskunde
9789030136309 Algemene wereldatlas editie 2012
(enkel bestellen indien niet in bezit; dit boek gebruik je ook de volgende jaren)
9789028971035 Zenit 5/6 tso/kso infoboek (incl online ict)
verplicht

€ 29,00
huur: € 10,27

duits
9789048604364 Alles im Griff 2T update arbeitsbuch incl minigrammatik

verplicht

€ 17,60

verplicht
verplicht

€ 29,95
€ 32,00

verplicht

€ 19,75

verplicht

€ 15,45

verplicht

€ 20,00

verplicht
verplicht

huur: € 8,12
€ 13,60

verplicht

€ 16,00

verplicht

huur: € 5,43

verplicht
verplicht
verplicht

€ 25,30
€ 1,90
€ 10,80

verplicht
verplicht

€ 24,25
€ 1,90

verplicht
verplicht

€ 16,45
€ 18,85

economie
9789028984318 Voor eigen rekening bedrijfsbeheer leerwerkboek (ed 2016)
9789045558226 Gevraagd junior assistant leerwerkboek
(Dit boek gebruik je ook in het zesde jaar)

engels
9789028949263 Backbone+ business matters leerwerkboek
(dit boek heb je ook volgend jaar nodig daarom goed bewaren)
9789030142591 New contact 4 two-in-one leerwerkboek (incl online ict)

frans
9789028966246 Mistral T5 plus leerwerkboek

geschiedenis
9789030649342 Storia 5 tso leerboek (nieuwe editie)
9789030649366 Storia 5 tso werkschrift (nieuwe editie) (incl online ict)

godsdienst
9789028947306 Meander t5 leerwerkboek (incl vademecum)

informatica
9789076862163 Word 2013 deel 1 basis

nederlands
9789030678359 Netwerk TaalCentraal 5 (2/3u) leerwerkboek (+ diddit)
9789461961051 NBN-normen efficiënte communicatie herdruk
9789030665830 Netwerk TaalCentraal competentiegids
(dit boek heb je ook volgend jaar nodig daarom goed bewaren)
9789045533551 Puur zakelijk + leerwerkboek
9789461960092 Rapporteren voorschriften en nuttige wenken (ed 2012)
(dit boek heb je ook volgend jaar nodig daarom goed bewaren)

wiskunde
9789030145110 Nieuwe delta-t 5/6 reële functies en algebra dl 2 lp c (+ict)
9789030142874 Nieuwe delta-t 5/6 reële functies en algebra lwb lp c (+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/2016/6.2826/10177

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

