Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

1A Eerste leerjaar A-stroom: Kunst en creatie, Agro- en biotechniek,
STEM-wetenschappen, 1AB-1AS-1AV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
CADANS 1 NIEUWE EDITIE LEERWERKSCHRIFT
(isbn:9789030650829)
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)

q
6,00 q

FIX IT MIJN KAMER 20 LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304812
(isbn:9782808104036)

6,50

q

FIX IT ROBOTIX LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304815
(isbn:9782808104043)

6,50

q

FRAPPANT NEDERLANDS 1 LEERWERKBOEK EDITIE 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996700)

23,50

q

HOEZO 1 23U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030152781)

22,85

22,75

LEVEL 1 INCL SCOODLE (isbn:9789049700638)

q
45,70 q

MEMORIA 1 LEERWERKBOEK INCL RELAAS PP
(isbn:9789028996168)

14,50

q

MEMORIA CONCREET 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL RELAAS
PPORTAAL (isbn:9789028999466)

16,50

q

NOUVEAU QUARTIER LIBRE 1 LIVRE DE L ELEVE ED 2020 INCL
PP (isbn:9789464010350)

20,00

q

POLARIS 1 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030152439)

18,25

q

9,00

q

16,50

q

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM EERSTE GRAAD
(isbn:9789028967359)

6,30

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 1 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996809)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst 1A Eerste leerjaar A-stroom: Kunst en creatie, Agro- en biotechniek, STEM-wetenschappen, 1AB-1AS-1AV (2020-2021)

228,55

6,30
234,85

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

1A Eerste leerjaar A-stroom/Mechanica-elektriciteit, 1AM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)

q
6,00 q

FIX IT MIJN KAMER 20 LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304812
(isbn:9782808104036)

6,50

q

FIX IT ROBOTIX LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304815
(isbn:9782808104043)

6,50

q

CADANS 1 NIEUWE EDITIE LEERWERKSCHRIFT (isbn:9789030650829)

22,75

FRAPPANT NEDERLANDS 1 LEERWERKBOEK EDITIE 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996700)

MEMORIA 1 LEERWERKBOEK INCL RELAAS PP (isbn:9789028996168)

q
22,85 q
45,70 q
14,50 q

MEMORIA CONCREET 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL RELAAS PPORTAAL
(isbn:9789028999466)

16,50

NOUVEAU QUARTIER LIBRE 1 LIVRE DE L ELEVE ED 2020 INCL PP
(isbn:9789464010350)

20,00

HOEZO 1 23U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789030152781)
LEVEL 1 INCL SCOODLE (isbn:9789049700638)

23,50

q

q
18,25 q

POLARIS 1 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789030152439)
TECHNIEK EXPLORA PROJECTDOSSIER 1 INCL SCOODLE EDITIE 2017
(isbn:9789030151807)

4,80

q

TECHNIEK EXPLORA PROJECTDOSSIER 2 INCL SCOODLE EDITIE 2017
(isbn:9789030151814)

4,80

q

TECHNIEK EXPLORA PROJECTDOSSIER 3 INCL SCOODLE EDITIE 2018
(isbn:9789030160144)

4,80

q

TECHNIEK EXPLORA PROJECTDOSSIER 4 INCL SCOODLE EDITIE 2017
(isbn:9789030151845)

4,80

q

9,00

q

16,50

q

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM EERSTE GRAAD
(isbn:9789028967359)

Katholieke godsdienst
ANIMO 1 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996809)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst 1A Eerste leerjaar A-stroom/Mechanica-elektriciteit, 1AM (2020-2021)

247,75

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

1B Eerste leerjaar B-stroom, 1BK-1BL-1BM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
CADANS LIVE 1 ED 2016 LEERWERKSCHRIFT
(isbn:9789030673071)

q
6,00 q

15,85

DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)
FRAPPANT NEDERLANDS 1B LEERWERKBOEK EDITIE 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996717)

20,50

q

GEFIXT MIJN ROBOT LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304824
(isbn:9782808104074)

5,95

q

GEFIXT OP DE FIETS LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304833
(isbn:9782808104104)

5,95

q

GEFIXT WAT EEN FEEST LEERWERKBOEK EDITIE 2020 ART
307038 (isbn:9782808115315)

5,95

q

MAX 1B LEERWERKBOEK SET MODULES 908500020
(isbn:9789048636662)

19,00

q

NOUVEAU QUARTIER COULEURS 1 LEERWERKBOEK INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996304)

16,50

q

15,00

q

Katholieke godsdienst
FACET 1 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAAL (isbn:9789028996847)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst 1B Eerste leerjaar B-stroom, 1BK-1BL-1BM (2020-2021)

110,70

0,00
110,70

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

artistieke vorming, agro- en biotechniek, STEM-wetenschappen, 2AB2AS-2AV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
ACE 1 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL PPORTAAL
(isbn:9789464010169)

21,00

q

CADANS 2 NIEUWE EDITIE LEERWERKSCHRIFT INCL CD ROM
(isbn:9789030654117)

22,75

q

FIX IT MIJN DROOMFIETS LEERWERKBOEK EDITIE 2019
ART304799 (isbn:9782808104012)

6,50

q

FIX IT MIJN LUNCH IN EEN NIEUW KLEEDJE LEERWERKBOEK
EDITIE 2020 ART 307010 (isbn:9782808115223)

6,50

q

FRAPPANT NEDERLANDS 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028999701)

24,00

q

HOEZO 2 2U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789049700287)

22,85

LEVEL 2 (INCL SCOODLE) (isbn:9781130146516)

q
45,70 q

NOUVEAU QUARTIER LIBRE 2 LIVRE DE L ELEVE INCL CAHIER
PPORTAAL (isbn:9789028999039)

21,00

q

9,00

q

6,00

q

16,50

q

16,50

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM EERSTE GRAAD
(isbn:9789028967359)

6,30

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)
MEMORIA CONCREET 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL RELAAS
PPORTAAL (isbn:9789028999466)

Katholieke godsdienst
ANIMO 2 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996816)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst artistieke vorming, agro- en biotechniek, STEM-wetenschappen, 2AB-2AS-2AV (2020-2021)

218,30

6,30
224,60

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Mechanica-Elektriciteit, tweede leerjaar A-stroom, 2AM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
ACE 1 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL PPORTAAL (isbn:9789464010169)

21,00

q

CADANS 2 NIEUWE EDITIE LEERWERKSCHRIFT INCL CD ROM
(isbn:9789030654117)

22,75

q

FIX IT MIJN DROOMFIETS LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304799
(isbn:9782808104012)

6,50

q

FIX IT MIJN LUNCH IN EEN NIEUW KLEEDJE LEERWERKBOEK EDITIE 2020
ART 307010 (isbn:9782808115223)

6,50

q

FRAPPANT NEDERLANDS 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028999701)
LEVEL 2 (INCL SCOODLE) (isbn:9781130146516)

q
22,85 q
45,70 q

NOUVEAU QUARTIER LIBRE 2 LIVRE DE L ELEVE INCL CAHIER PPORTAAL
(isbn:9789028999039)

21,00

q

TECHNISCHE ACTIVITEITEN CONTRACTWERKBOEK IWME
(isbn:9789030140726)

18,40

q

9,00

q

6,00

q

16,50

q

16,50

q

24,00

HOEZO 2 2U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE (isbn:9789049700287)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM EERSTE GRAAD
(isbn:9789028967359)

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)
MEMORIA CONCREET 2 LEERWERKBOEK ED 2020 INCL RELAAS PPORTAAL
(isbn:9789028999466)

Katholieke godsdienst
ANIMO 2 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996816)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Mechanica-Elektriciteit, tweede leerjaar A-stroom, 2AM (2020-2021)

236,70

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

kunst en creatie, 2BK (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 2BVL LEERWERKBOEK ED 2020 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028999718)

20,50

q

GEFIXT DE PAKJESROBOT LEERWERKBOEK EDITIE 2020 ART 307035
(isbn:9782808115285)

5,95

q

GEFIXT LEKKER EN GEZOND LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART 304830
(isbn:9782808104098)

5,95

q

NOUVEAU QUARTIER COULEURS 2 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028997875)

19,00

q

OP MIJ KUN JE REKENEN BVL VERNIEUWD LEERWERKBOEK 908500013
(isbn:9789048613304)

16,90

q

6,00

q

16,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)

Katholieke godsdienst
FACET 2 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996854)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst kunst en creatie, 2BK (2020-2021)

90,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

land- en tuinbouw, 2BL (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken die
u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere schijven
wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via 03/800
72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 2BVL LEERWERKBOEK ED 2020 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028999718)

20,50

q

GEFIXT DE PAKJESROBOT LEERWERKBOEK EDITIE 2020 ART
307035 (isbn:9782808115285)

5,95

q

GEFIXT LEKKER EN GEZOND LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART
304830 (isbn:9782808104098)

5,95

q

NOUVEAU QUARTIER COULEURS 2 LEERWERKBOEK INCL
PPORTAAL (isbn:9789028997875)

19,00

q

OP MIJ KUN JE REKENEN BVL VERNIEUWD LEERWERKBOEK
908500013 (isbn:9789048613304)

16,90

q

6,00

q

16,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)

Katholieke godsdienst
FACET 2 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996854)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst land- en tuinbouw, 2BL (2020-2021)

90,30

0,00
90,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

mechanica-elektriciteit, 2BM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 2BVL LEERWERKBOEK ED 2020 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028999718)

20,50

q

GEFIXT DE PAKJESROBOT LEERWERKBOEK EDITIE 2020 ART
307035 (isbn:9782808115285)

5,95

q

GEFIXT LEKKER EN GEZOND LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART
304830 (isbn:9782808104098)

5,95

q

NOUVEAU QUARTIER COULEURS 2 LEERWERKBOEK INCL
PPORTAAL (isbn:9789028997875)

19,00

q

OP MIJ KUN JE REKENEN BVL VERNIEUWD LEERWERKBOEK
908500013 (isbn:9789048613304)

16,90

q

6,00

q

16,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
DRAAISCHIJF WERKWOORDEN FRANS (isbn:9789028970144)

Katholieke godsdienst
FACET 2 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996854)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst mechanica-elektriciteit, 2BM (2020-2021)

90,30

0,00
90,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Beeldende en Architecturale Kunsten, 3BAK (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 3 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968431)

MEMORIA CONCREET 3 LEERWERKBOEK (isbn:9789028976276)

q
12,00 q
17,10 q
15,00 q

NATUURWETENSCHAPPEN T 3 LEERWERKBOEK
(isbn:9789045552040)

17,15

22,00

GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)
HORIZONT 3 INCL ONLINE ICT (isbn:9789030145301)

QUARTIER LIBRE 3 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988408)
STRIKE 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789028984370)

q
21,50 q
21,00 q

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

10,00

q

16,50

q

7,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 3 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987807)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Beeldende en Architecturale Kunsten, 3BAK (2020-2021)

152,25

7,00
159,25

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Biotechnische wetenschappen TSO, 3BIO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 3 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968431)
HORIZONT 3 INCL ONLINE ICT (isbn:9789030145301)

q
12,00 q
17,10 q

LAB 3 TWBTW LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304761
(isbn:9782808103541)

27,50

MEMORIA CONCREET 3 LEERWERKBOEK (isbn:9789028976276)

15,00

QUARK 3 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789045549163)

20,90

QUARTIER LIBRE 3 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988408)

21,50

STRIKE 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789028984370)

21,00

XPEDITIE 4 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789028971127)

20,00

q
q
q
q
q
q

10,00

q

16,50

q

22,00

GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

7,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 3 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987807)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Biotechnische wetenschappen TSO, 3BIO (2020-2021)

203,50

7,00
210,50

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Basismechanica, 3 BM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
OP EIGEN KRACHT 1 (isbn:9789030186045)

17,40

PAV ATELIER M FEESTEN EN TRADITIES LEERWERKBOEK
(isbn:9789045545349)

q

QUARTIER COULEURS 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028986183)

q
9,05 q
19,00 q

TECHNISCH TEKENEN TSO MECHANICA 2EGR 1E LJ CODE 301
(isbn:9781090436634)

11,50

9,05

PAV ATELIER M MILIEU LEERWERKBOEK (isbn:9789045560069)

TSKILLS WERKWIJZER INCL SCOODLE (isbn:9789030151623)

q
54,55 q

Boeken met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

18,40

q

16,00

q

12,88

q

Katholieke godsdienst
FACET 3 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028988248)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Basismechanica, 3 BM (2020-2021)

154,95

12,88
167,83

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant, dier en milieu BSO, 3BP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
PAV ATELIER M FEESTEN EN TRADITIES LEERWERKBOEK
(isbn:9789045545349)

q
9,05 q
19,00 q
9,05

PAV ATELIER M MILIEU LEERWERKBOEK (isbn:9789045560069)
QUARTIER COULEURS 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028986183)

Boeken met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

18,40

q

16,00

q

12,88

q

Katholieke godsdienst
FACET 3 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028988248)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant, dier en milieu BSO, 3BP (2020-2021)

71,50

12,88
84,38

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant-,dier- en milieutechnieken TSO, 3TP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 3 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968431)

22,00

GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

12,00

HORIZONT 3 INCL ONLINE ICT (isbn:9789030145301)

17,10

MEMORIA CONCREET 3 LEERWERKBOEK (isbn:9789028976276)

15,00

QUARK 3 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789045549149)

18,55

QUARTIER LIBRE 3 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988408)

21,50

STRIKE 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789028984370)

21,00

XPEDITIE 4 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789028971127)

20,00

q
q
q
q
q
q
q
q

10,00

q

16,50

q

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

7,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 3 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987807)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant-,dier- en milieutechnieken TSO, 3TP (2020-2021)

173,65

7,00
180,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Techniek wetenschappen TSO, 3TW (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 3 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968431)
HORIZONT 3 INCL ONLINE ICT (isbn:9789030145301)

q
12,00 q
17,10 q

LAB 3 TWBTW LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304761
(isbn:9782808103541)

27,50

MEMORIA CONCREET 3 LEERWERKBOEK (isbn:9789028976276)

15,00

QUARK 3 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789045549163)

20,90

QUARTIER LIBRE 3 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988408)

21,50

STRIKE 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789028984370)

21,00

XPEDITIE 4 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789028971127)

20,00

q
q
q
q
q
q

10,00

q

16,50

q

22,00

GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Boeken met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

7,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 3 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987807)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Techniek wetenschappen TSO, 3TW (2020-2021)

203,50

7,00
210,50

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Beeldende en architecturale kunsten KSO, 4BAK (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 4 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968448)

22,00

HORIZONT 4 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030145332)

17,10

q

NATUURWETENSCHAPPENT 4 LWB (isbn:9789045555720)

q
14,00 q
17,15 q

QUARTIER LIBRE 4 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987579)

21,50

MEMORIA CONCREET 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028967755)

q
21,00 q

STRIKE 2 LEERWERKBK (isbn:9789028987692)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

10,00

q

12,00

q

18,00

q

7,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 4 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028992559)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Beeldende en architecturale kunsten KSO, 4BAK (2020-2021)

152,75

7,00
159,75

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Biotechnische wetenschappen TSO, 4BIO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 4 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968448)

22,00

q

HORIZONT 4 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030145332)

17,10

q

LAB 4 TWBTW LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304773
(isbn:9782808103596)

27,95

QUARK 4 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789045547565)

q
14,00 q
20,90 q

QUARTIER LIBRE 4 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987579)

21,50

MEMORIA CONCREET 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028967755)

q
21,00 q

STRIKE 2 LEERWERKBK (isbn:9789028987692)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

10,00

q

12,00

q

18,00

q

7,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 4 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028992559)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Biotechnische wetenschappen TSO, 4BIO (2020-2021)

184,45

7,00
191,45

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Basismechanica BSO, 4BM
(2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
PAV ATELIER M WERELDOORLOG LWB (isbn:9789045542850)

9,05

q

PAV ATELIER M VERKEER EN VERVOER LEERWERKBOEK
(isbn:9789045539744)

9,05

q

19,00

q

18,40

q

OP EIGEN KRACHT 1 (isbn:9789030186045)

17,40

q

TECHNISCH TEKENEN TSO MECHANICA 2EGR 1E LJ CODE 301
(isbn:9781090436634)

11,50

Frans

QUARTIER COULEURS 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028986183)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

12,88

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

TSKILLS WERKWIJZER INCL SCOODLE (isbn:9789030151623)

q
54,55 q

Katholieke godsdienst
FACET 4 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028994423)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Basismechanica BSO, 4BM
(2020-2021)

16,00
154,95

q
12,88
167,83

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant, dier en milieu BSO, 4BP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
PAV ATELIER M WERELDOORLOG LWB (isbn:9789045542850)
PAV ATELIER M VERKEER EN VERVOER LEERWERKBOEK
(isbn:9789045539744)

9,05

q

q
19,00 q
9,05

QUARTIER COULEURS 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028986183)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

18,40

q

16,00

q

12,88

q

Katholieke godsdienst
FACET 4 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028994423)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant, dier en milieu BSO, 4BP (2020-2021)

71,50

12,88
84,38

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant-,dier- en milieutechnieken TSO, 4TP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 4 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968448)

22,00

q

HORIZONT 4 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030145332)

17,10

q

LAB 4 1 LEERWERKBOEK KATHONDVL EDITIE 2019 ART304764
(isbn:9782808103558)

17,95

QUARK 4 1 LEERWERKBOEK (isbn:9789045547541)

q
14,00 q
18,55 q

QUARTIER LIBRE 4 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987579)

21,50

MEMORIA CONCREET 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028967755)

q
21,00 q

STRIKE 2 LEERWERKBK (isbn:9789028987692)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

10,00

q

12,00

q

18,00

q

7,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 4 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028992559)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant-,dier- en milieutechnieken TSO, 4TP (2020-2021)

172,10

7,00
179,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Techniek wetenschappen TSO, 4TW (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 4 TSO LEERWERKBOEK
(isbn:9789028968448)

22,00

q

HORIZONT 4 LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030145332)

17,10

q

LAB 4 TWBTW LEERWERKBOEK EDITIE 2019 ART304773
(isbn:9782808103596)

27,95

QUARK 4 2 LEERWERKBOEK (isbn:9789045547565)

q
14,00 q
20,90 q

QUARTIER LIBRE 4 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987579)

21,50

MEMORIA CONCREET 4 LEERWERKBOEK (isbn:9789028967755)

q
21,00 q

STRIKE 2 LEERWERKBK (isbn:9789028987692)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
FRAPPANT NEDERLANDS VADEMECUM TWEEDE GRAAD
(isbn:9789028970021)

10,00

q

12,00

q

18,00

q

7,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 4 PLUS LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028992559)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Techniek wetenschappen TSO, 4TW (2020-2021)

184,45

7,00
191,45

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Artistieke opleiding KSO, 5AO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968455)
QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

q
16,00 q
21,50 q

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987708)

21,00

q

WEZO WETENSCHAPPEN DOE JE ZO 5 6 1U LEERWERKBOEK
INCL SCOODLE (isbn:9789030152071)

20,85

q

12,00

q

18,00

q

22,00

MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019
GODSDIENST INCL PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Artistieke opleiding KSO, 5AO (2020-2021)

131,35

0,00
131,35

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Biotechnische wetenschappen TSO, 5BIO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
CHEMIE XPERT 5 2 LEERWERKBOEK INCL VADEMECUM
(isbn:9789028976283)

21,00

FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968455)

22,00

q

QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

q
16,00 q
21,50 q

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987708)

21,00

MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)

q

Boeken met optie teruggave
PIENTER 5/6 ASO TSO 6 8U MATRICES EN STELSELS LEERBOEK
(isbn:9789030637813)
QUARK 5 2 LEERBOEK (isbn:9789045548999)

q
34,00 q
29,35

q
23,80 q
20,54

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

12,00

q

18,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019
GODSDIENST INCL PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Biotechnische wetenschappen TSO, 5BIO (2020-2021)

194,85

44,34
239,19

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Tuinbouw en groenvoorziening BSO, 5BTG (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
6,45 q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK (isbn:9789031717453)
DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK (isbn:9789031717460)
QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996861)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Tuinbouw en groenvoorziening BSO, 5BTG (2020-2021)

95,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO, 5CV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
27,35

q

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK
(isbn:9789031717453)

6,45

q

DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK
(isbn:9789031717460)

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

6,45

q

INSTALLATIEBOEK NASLAGWERK HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 5E ED (isbn:9789080563209)

30,00

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

12,88

q

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996861)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO, 5CV (2020-2021)

125,65

12,88
138,53

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Dier en Milieu - duaal BSO, 5DDM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
6,45 q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK (isbn:9789031717453)
DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK (isbn:9789031717460)
QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996861)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Dier en Milieu - duaal BSO, 5DDM (2020-2021)

95,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Groenaanleg en -beheer duaal BSO, 5DGB (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
6,45 q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK (isbn:9789031717453)
DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK (isbn:9789031717460)
QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996861)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Groenaanleg en -beheer duaal BSO, 5DGB (2020-2021)

95,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Groendecoratie - duaal BSO, 5DGD (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
6,45 q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK (isbn:9789031717453)
DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK (isbn:9789031717460)
QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996861)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Groendecoratie - duaal BSO, 5DGD (2020-2021)

95,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant en Milieu - duaal, 5DPM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken die
u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere schijven
wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via 03/800
72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
27,35

q

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK
(isbn:9789031717453)

6,45

q

DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK
(isbn:9789031717460)

6,45

q

19,00

q

18,40

q

18,00

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

12,88

q

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996861)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant en Milieu - duaal, 5DPM (2020-2021)

95,65

12,88
108,53

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Sanitaire en verwarmingsinstallaties - duaal, 5DSV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
6,45 q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

DOEL PAV 5 7 ERGONOOM LEERWERKBOEK (isbn:9789031717453)
DOEL PAV 5 8 KINDERSPEL LEERWERKBOEK (isbn:9789031717460)
QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,40

q

18,00

q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

Katholieke godsdienst
FACET 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996861)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Sanitaire en verwarmingsinstallaties - duaal, 5DSV (2020-2021)

95,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Toegepaste beeldende kunst KSO, 5TBK (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL (isbn:9789028987708)

q
16,00 q
21,50 q
21,00 q

WEZO WETENSCHAPPEN DOE JE ZO 5 6 1U LEERWERKBOEK INCL SCOODLE
(isbn:9789030152071)

20,85

q

12,00

q

18,00

q

FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U (isbn:9789028968455)
MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)
QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

22,00

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 GODSDIENST INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Toegepaste beeldende kunst KSO, 5TBK (2020-2021)

131,35

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Natuur- en groentechnische wetenschappen TSO, 5TNG (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968455)
QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

q
16,00 q
21,50 q

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987708)

21,00

q

HEUKELS FLORA VAN NEDERLAND 24STE DRUK 2019
(isbn:9789001589561)

54,95

q

27,65

q

12,00

q

18,00

q

22,00

MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)

Boeken met optie teruggave
QUARK 5 1 LEERBOEK (isbn:9789045549255)

19,35

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019
GODSDIENST INCL PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Natuur- en groentechnische wetenschappen TSO, 5TNG (2020-2021)

193,10

19,35
212,45

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Planttechnische wetenschappen TSO, 5TP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968455)
QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

q
16,00 q
21,50 q

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987708)

21,00

q

27,65

q

12,00

q

18,00

q

22,00

MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)

Boeken met optie teruggave
QUARK 5 1 LEERBOEK (isbn:9789045549255)

19,35

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019
GODSDIENST INCL PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Planttechnische wetenschappen TSO, 5TP (2020-2021)

138,15

19,35
157,50

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Techniek wetenschappen TSO, 5TW (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 5 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968455)
QUARTIER LIBRE 5 LIVRE DE L ELEVE (isbn:9789028988675)

q
16,00 q
21,50 q

STRIKE 3 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028987708)

21,00

22,00

MEMORIA CONCREET 5 LEERWERKBOEK (isbn:9789028975910)

q

Boeken met optie teruggave
PIENTER 5/6 ASO TSO 6 8U MATRICES EN STELSELS LEERBOEK
(isbn:9789030637813)
QUARK 5 2 LEERBOEK (isbn:9789045548999)

q
34,00 q
29,35

q
23,80 q
20,54

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

12,00

q

18,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 5 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019
GODSDIENST INCL PPORTAAL (isbn:9789028996823)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Techniek wetenschappen TSO, 5TW (2020-2021)

173,85

44,34
218,19

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Artistieke opleiding KSO, 6AO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968462)

22,00

q

NIEUWE DELTA T 5 6 LEERMAP STATISTIEK LP B C
LEERWERKBOEK (isbn:9789030147947)

16,45

q

QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028990357)

21,50

STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)

q
20,35 q

STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028975828)

21,00

q

12,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996830)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Artistieke opleiding KSO, 6AO (2020-2021)

131,30

0,00
131,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Biotechnische wetenschappen TSO, 6BIO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
CHEMIE XPERT 6 2 LEERWERKBOEK NIEUW 2015
(isbn:9789028978058)

22,00

q

FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968462)

22,00

q

NIEUWE DELTA T 5 6 GONIOMETRISCHE FUNCTIES INCL
SCOODLE (isbn:9789030149217)

15,10

QUARTIER LIBRE 5 6 DOSSIER SCIENCES (isbn:9789028994676)
QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028990357)

q
3,50 q

STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)

q
20,35 q

STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028975828)

21,00

q

34,00

q

23,80

q

34,00

q

23,80

q

12,00

q

18,00

q

21,50

Boeken met optie teruggave
QUARK 6 2 LEERBOEK NIEUW 2015 (isbn:9789045553276)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
QUARK 5 2 LEERBOEK (isbn:9789045548999)

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996830)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Biotechnische wetenschappen TSO, 6BIO (2020-2021)

223,45

47,60
271,05

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Tuinbouw en groenvoorziening BSO, 6BTG (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621
(isbn:9782808100120)

6,45

DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

q

q
6,45 q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

12,88

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996878)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Tuinbouw en groenvoorziening BSO, 6BTG (2020-2021)

102,10

12,88
114,98

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO , 6CV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621
(isbn:9782808100120)

6,45

DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

q

q
6,45 q

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE
2012 (isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

12,88

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996878)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO , 6CV (2020-2021)

102,10

12,88
114,98

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Dier en Milieu - duaal- BSO, 6DDM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

q
6,45 q
6,45 q
6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621 (isbn:9782808100120)
DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996878)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Dier en Milieu - duaal- BSO, 6DDM (2020-2021)

102,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Groenaanleg en -beheer - duaal- BSO, 6DGB (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

q
6,45 q
6,45 q
6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621 (isbn:9782808100120)
DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996878)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Groenaanleg en -beheer - duaal- BSO, 6DGB (2020-2021)

102,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Groendecoratie - duaal BSO, 6DGD (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

q
6,45 q
6,45 q
6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621 (isbn:9782808100120)
DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996878)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Groendecoratie - duaal BSO, 6DGD (2020-2021)

102,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Plant en Milieu - duaal- BSO, 6DPM (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

q
6,45 q
6,45 q
6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621 (isbn:9782808100120)
DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996878)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Plant en Milieu - duaal- BSO, 6DPM (2020-2021)

102,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Sanitaire en verwarmingsinstallaties - duaal- BSO, 6DSV (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
DOELPAV 62 WELKOM LWB ART302615 (isbn:9782808100106)

q
6,45 q
6,45 q
6,45

DOELPAV 64 GENIAAL LEERWERKBOEK ART302621 (isbn:9782808100120)
DOELPAV 65 FAQTUUR LWB ART302624 (isbn:9782808100137)

Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave
OPZOEKBOEK VADEMECUM VOOR PAV INCL ONLINE ICT EDITIE 2012
(isbn:9789030136484)

18,40

q

BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

q

QUARTIER COULEURS 6 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028986206)

19,00

q

18,00

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen

Katholieke godsdienst
FACET 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996878)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Sanitaire en verwarmingsinstallaties - duaal- BSO, 6DSV (2020-2021)

102,10

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Toegepaste beeldende kunst KSO, 6TBK (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U (isbn:9789028968462)

22,00

NIEUWE DELTA T 5 6 LEERMAP STATISTIEK LP B C LEERWERKBOEK
(isbn:9789030147947)

16,45

QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL (isbn:9789028990357)
STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)
STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL (isbn:9789028975828)

q

q
21,50 q
20,35 q
21,00 q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

12,00

q

18,00

q

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL PPORTAAL
(isbn:9789028996830)
Totaal
ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Toegepaste beeldende kunst KSO, 6TBK (2020-2021)

131,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Natuur- en groentechnische wetenschappen TSO, 6TNG (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968462)

22,00

q

NIEUWE DELTA T 5 6 LEERMAP STATISTIEK LP B C
LEERWERKBOEK (isbn:9789030147947)

16,45

q

QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028990357)

21,50

STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)

q
20,35 q

STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028975828)

21,00

q

27,65

q

12,00

q

18,00

q

Boeken met optie teruggave
QUARK 6 1 LEERBOEK NIEUW 2015 (isbn:9789045553252)

19,35

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996830)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Natuur- en groentechnische wetenschappen TSO, 6TNG (2020-2021)

158,95

19,35
178,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Planttechnische wetenschappen TSO, 6TP (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968462)

22,00

q

NIEUWE DELTA T 5 6 LEERMAP STATISTIEK LP B C
LEERWERKBOEK (isbn:9789030147947)

16,45

q

QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028990357)

21,50

STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)

q
20,35 q

STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028975828)

21,00

q

27,65

q

12,00

q

18,00

q

Boeken met optie teruggave
QUARK 6 1 LEERBOEK NIEUW 2015 (isbn:9789045553252)

19,35

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996830)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Planttechnische wetenschappen TSO, 6TP (2020-2021)

158,95

19,35
178,30

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Techniek wetenschappen TSO, 6TW (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch
via 03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
FRAPPANT NEDERLANDS 6 TSO LEERWERKBOEK 3 4U
(isbn:9789028968462)

22,00

q

7,50

q

5,90

q

LAB 3E GRAAD MODULE 5 ZUUR BASEREACTIES 34
GRAADUREN LEERWERKBOEK ART 306930 (isbn:9782808111423)
LAB 3E GRAAD MODULE 6 REDOXREACTIESE 34 GRAADUREN
LEERWERKBOEK ART 306932 (isbn:9782808111447)
NIEUWE DELTA T 5 6 GONIOMETRISCHE FUNCTIES INCL
SCOODLE (isbn:9789030149217)

q
3,50 q

15,10

QUARTIER LIBRE 5 6 DOSSIER SCIENCES (isbn:9789028994676)
QUARTIER LIBRE 6 LIVRE DE L ELEVE INCL PPORTAAL
(isbn:9789028990357)
STORIA LIVE 6 TSO LEERWERKBOEK (isbn:9789030668831)

q
20,35 q

STRIKE 4 LEERWERKBOEK INCL PPORTAAL
(isbn:9789028975828)

21,00

q

34,00

q

12,00

q

18,00

q

21,50

Boeken met optie teruggave
QUARK 6 2 LEERBOEK NIEUW 2015 (isbn:9789045553276)

23,80

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
GRAMMAIRE L ESSENTIEL NOUVELLE ED (isbn:9789028997172)

Katholieke godsdienst
ANIMO 6 LEERWERKBOEK ACTUALISATIE LEERPLAN 2019 INCL
PPORTAAL (isbn:9789028996830)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Techniek wetenschappen TSO, 6TW (2020-2021)

180,85

23,80
204,65

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Secundair na secundair agro- en groenbeheer TSO, 7AG (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)

27,35

Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Secundair na secundair agro- en groenbeheer TSO, 7AG (2020-2021)

27,35

q
0,00
27,35

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Florist - duaal - BSO, 7DFL (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK
(isbn:9782808100182)

q
6,45 q
21,00 q
6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Florist - duaal - BSO, 7DFL (2020-2021)

18,00
51,90

q
0,00
51,90

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

BSO-Mecanicien tuin-, park- en bosmachines - duaal- BSO, 7DMT (2020
-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken die
u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere schijven
wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via 03/800
72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
21,00 q

DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK (isbn:9782808100182)

6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)

18,00
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst BSO-Mecanicien tuin-, park- en bosmachines - duaal- BSO, 7DMT (2020-2021)

q

51,90

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

BSO Specialisatiejaar Tuinaanlegger-groenbeheerder -duaal-BSO, 7DTG
(2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
21,00 q

DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK (isbn:9782808100182)

6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)

18,00
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst BSO Specialisatiejaar Tuinaanlegger-groenbeheerder -duaal-BSO, 7DTG (2020-2021)

q

51,90

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Technicus installatietechnieken - duaal- BSO, 7DTI (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
21,00 q

DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK (isbn:9782808100182)

6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)

18,00
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Technicus installatietechnieken - duaal- BSO, 7DTI (2020-2021)

q

51,90

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

7GV Secundair na secundair grafische vormgeving en webdesign KSO
(2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
WORDPRESS 3E EDITIE (isbn:9789059409729)

34,99

q

27,35

q

Extra boeken voor nieuwe leerlingen
BEDRIJFSBEHEER 2017 §CATX (isbn:9789045560861)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst 7GV Secundair na secundair grafische vormgeving en webdesign KSO (2020-2021)

62,34

0,00
62,34

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Tuinaanleg en -onderhoud BSO, 7TAO (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Kopen

Boeken

q
6,45 q
21,00 q

DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK (isbn:9782808100182)

6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)

18,00
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Tuinaanleg en -onderhoud BSO, 7TAO (2020-2021)

q

51,90

Provinciaal Onderwijs Leuven De Wijnpers
Tel. : - e-mail: dewijnpers@vlaamsbrabant.be

Leerling:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Boekenlijst:

Specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties BSO, 7VI (2020-2021)

Gelieve enkel die boeken te bestellen (aan te vinken) die u nog niet bezit. Onder de rubrieken "Extra boeken voor nieuwe leerlingen" en
"Boeken voor nieuwe leerlingen met optie teruggave" staan boeken die gedurende 2 of meer jaren gebruikt worden en in principe vorig
schooljaar zijn aangekocht. De boeken voor leerlingen die Katholieke godsdienst volgen staan in de rubriek "Katholieke godsdienst",
leerlingen met een andere levensbeschouwing bestellen deze boeken niet. De boeken met vermelding "...met optie teruggave" zijn boeken
die u eind juni in goede staat kan terugsturen waardoor u dan geld teruggestort krijgt zodat de kost beperkt wordt. Indien u in meerdere
schijven wilt betalen gelieve dan met de klantendienst contact te nemen via schoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via
03/800 72 10.
Vak/Titel

Gebruikt
kopen

Kopen

Boeken
DOEL PAV 7 1 KLANTAARDIG LEERWERKBOEK
(isbn:9782808100182)

q
6,45 q
37,00 q
21,00 q
6,45

DOEL PAV 7 5 PRIVE LWB (isbn:9782808100229)
GASTECHNICUS (isbn:9789463793414)
QUARTIER COULEURS 7 LEERWERKBK (isbn:9789028987593)

25,90

q

Katholieke godsdienst
FACET 7 LEERWERKBOEK ACT LEERPLAN INCL PPORTAAL
(isbn:9789028998490)
Totaal Koop/Koop Gebruikt
Totaal

ng = prijs nog niet gekend

Boekenlijst Specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties BSO, 7VI (2020-2021)

18,00
88,90

q
25,90
114,80

