6C wetenschappen-wiskunde met 6u wisk, 2u Duits
VDB Studieshop.be - Damiaaninstituut Aarschot - SO
Pakketnummer:6.2826/10158
Schooljaar:
2016

aardrijkskunde
9789030136309 Algemene wereldatlas editie 2012
(je gebruikte dit boek reeds de vorige jaren; alleen een nieuwe leerling moet dit boek bestellen)
9789028971028 Zenit 5/6 aso wetenschappen infoboek (incl online ict)
verplicht

€ 29,00
huur: € 13,18

duits
9789048607839 Alles im Griff 3+ update textbuch
9789048607846 Alles im griff 3+ update arbeitsbuch incl minigrammatik

verplicht
verplicht

huur: € 7,91
€ 11,00

verplicht
verplicht

huur: € 12,40
€ 15,45
€ 8,50

verplicht

huur: € 10,08

verplicht
verplicht

€ 18,00
huur: € 6,59

verplicht

huur: € 11,55

verplicht

huur: € 10,08

verplicht

huur: € 8,53

engels
9789030144243 New contact 5 textbook
9789030144250 New contact 5 workbook (incl scoodle)
9789030142645 New contact grammar (incl online ict)
(enkel bestellen indien niet in bezit)

esthetica
9789028930841 Kunst & co (+ cd-rom)

frans
9789028948044 Quartier latin 6 cahier d'activites (incl online ict)
9789028948051 Quartier latin 6 livre de documents

fysica/ natuurwetenschappen
9789045553276 Quark 6.2 leerboek

geschiedenis
9789028947825 Historia 6 infoboek (uitgave 2009)

godsdienst
9789028954472 Meander 6 bronnenboek

nederlands
9789028957909 Frappant nederlands 5/6 aso basisboek gele reeks
verplicht
9789028966512 Frappant nederlands 6 aso studieboek
verplicht
9789461960092 Rapporteren voorschriften en nuttige wenken (ed 2012)
(je gebruikte dit boek reeds het vorige jaar daarom enkel bestellen indien niet in bezit)

huur: € 15,31
€ 20,00
€ 1,90

wiskunde
9789048619993
9789048610983
9789048603800
9789059581173
9789059587625
9789048603862

Van basis tot limiet 5/6 leerboek combinatoriek/kansrekenen
Van basis tot limiet 6 vvkso-aso leerboek analyse 4 lw 6/8
Van basis tot limiet 5 vvkso-aso leerboek analyse 2 lw 6/8
Van basis tot limiet 5/6 leerboek ruimtemeetkunde lw 6/8
Van basis tot limiet 6 leerboek statistiek uitgebreid lw 6/8
Van basis tot limiet 6 vvkso-aso leerboek analyse 3 lw 6/8

verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht

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/2016/6.2826/10158

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

huur: € 9,69
huur: € 9,53
huur: € 9,53
huur: € 10,70
huur: € 10,46
huur: € 9,53

