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908 KOBOS VZW 
 

Veldstraat 11 
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 

 
Leermiddelenlijst per klas 2022-2023 

 
Legenda 

 
Lijstcodes leermiddelenlijst 

 

P: verplicht artikel in verplicht vak 
K: verplicht artikel in keuzevak 
X: voorgeschreven artikel voor eigen rekening, dat al in bezit leerling kan zijn (woordenboek, atlas) 
A: artikel wordt door school aanbevolen voor eigen aanschaf leerling 
B: artikel wordt als klassenset ingezet. U bestelt via een boekenfondsorder 

 

S: ter kennisgeving aan leerling, dat via school iets wordt geleverd 
Z: ter kennisgeving aan leerling, dat leerling hier zelf voor moet zorgen 
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Klas: 6 BOEKHOUDEN INFORMATICA 
Aardrijkskunde 

09.58.45 Plantyn algemene wereldatlas (ed. 2022) 9789049703592 X €  30,50 
Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en dit boek nog niet in je bezit hebt. Editie 2017 is ook toegestaan, 
indien in bezit. 

07.99.21 Zenit-T (ed. 17) 5-6 tso/kso infoboek (+Pelckmans Portaal) 9789028989894 P €  26,50 € 9,81 
 Dit boek wordt gebruikt in het 5e en 6e jaar.     

 
 

Bedrijfseconomie 
 

08.40.02 BIzes (VO, ed. 18) 6 tso - Boekhouden als 
beleidsinstrument - leerwerkboek (2-r. geperf.+online ict) 

08.40.04 BIzes (VO, ed. 18) 6 tso - Kostprijsbeleid en belastingen - 

9789030688372 
 

9789030688433 

P 
 

P 

€  34,20 
 

€  34,20 
leerwerkboek (2-r. geperf.+online ict)    

 
Engels 

00.37.43 

 
 
 

Longman pocket English dictionary 

 
 
 

9780582776401 

 
 
 

A 

 
 
 

€  21,95 
08.69.79 Track 'n' Trace 6 tso/kso leerwerkboek (2-r. geperf., +diddit) 9789030683964 P €  30,00 
08.71.65 Strike business & commerce leerwerkboek (4-r. 9789028990654 P €  22,50 

 geperf.,+Survival Kit en Pelckmans Portaal)    
 Boek aangekocht in het 5e jaar, wordt verder gebruikt in het 6e jaar.   

 
Frans 

08.38.52 

 
 

Grammaire trajet (ed. revue 18) - Franse grammatica voor 

 
 

9789028990159 

 
 

P 

 
 

€  17,50 
 Nederlandstaligen (+Pelckmans Portaal)    

Dit boek wordt verder gebruikt van het derde, vierde en vijfde jaar. Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en 
dit boek nog niet in je bezit hebt. 

08.68.89 Coup de Pouce 6 tso leerwerkboek (4-r. geperf., +Scoodle) 9789030143550 P €  23,40 
08.96.17 Coup de Pouce 6 tso - Économie et affaires (4-r. geperf., 9789030142065 P € 9,25 

+Scoodle)    

 
 

Geschiedenis 
09.30.39 Storia live 6 tso leerwerkboek (2-r. geperf., +diddit) 9789464172607 P €  22,00 

 
 

Godsdienst 
08.70.88 Animo 6 aso/tso leerwerkboek (+Pelckmans Portaal) 9789028996830 P €  18,00 

 
 

Lichamelijke Opvoeding 
-- Zwarte of blauwe short zonder markering Z € 0,00 

 
 

Natuurwetenschappen 
 

08.19.44 WEZO - Wetenschappen doe je zo! - 5-6 tso/kso handel - 9789030152118 P € 8,15 
 erfelijkheid (4-r. gep., +Scoodle)    

08.36.91 WEZO - Wetenschappen doe je zo! - 5-6 tso/kso handel - 9789030152149 P € 8,15 
 kernfysica (4-r. geperf., +Scoodle)    

08.36.92 WEZO - Wetenschappen doe je zo! - 5-6 tso/kso handel - 9789030152156 P € 8,15 
 kunststoffen (4-r. geperf., +Scoodle)    

 
Nederlands 



Artikel Titel ISBN Lijstcode Nieuwprijs Huurprijs 

Printdatum 29-06-2022 15:58 Pagina 3 van 4 

 

 

 

00.78.39 Helder Nederlands (gespiraleerd) 9789045532943 P €  19,65 
 Dit boekje wordt enkel aangekocht indien het nog niet in jouw bezit is.   

-- Lesmateriaal via school  S € 0,00 
 
 

Toegepaste informatica 
01.87.46 Data-ontwerp (losbladig) HA-2015-01 P € 4,98 

Dit boek wordt verder gebruikt van het vijfde jaar. Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en dit boek nog in 
je bezit hebt. 

08.66.19 Beveiliging van data en informatie in een bedrijf HA-5525-02 P €  13,23 
Dit boek wordt verder gebruikt van het vijfde jaar. Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en dit boek nog in 
je bezit hebt. 

08.66.21 Databankbeheer met MySQL met Workbench (ed. 2018) HA-1614-03 P €  10,55 
Dit boek wordt verder gebruikt van het vijfde jaar. Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en dit boek nog in 
je bezit hebt. 

08.66.24 Analyseren en presenteren van Big Data HA-4176-02 P €  10,66 
Dit boek wordt verder gebruikt van het vijfde jaar. Enkel aan te kopen indien je uit een andere school komt en dit boek nog in 
je bezit hebt. 

 
 
 
 
 

€  12,03 
 
 
 
 
 

€ 8,95 

Wiskunde  
00.18.08 Delta-T 5-6 tso exponentiële en logaritmische functies 9789030182399 P €  11,45 

 uitbreiding leermap (4-r. geperf.)    

00.27.90 Delta-T 5-6 tso (leerplan a) analyse deel 4 9789030186496 P €  32,50 
01.71.06 Nieuwe Delta-T 5-6 tso (leerplan bc) exponentiële en 9789030142881 P €  15,95 

 logaritmische functies (4-r. geperf., +Scoodle)    

06.97.97 Nieuwe Delta-T 5-6 tso (leerplan bc) statistiek leerwerkboek 9789030147947 P €  17,60 
 (4-r. geperf., +Scoodle)    

08.74.24 Delta Nova 5-6 aso (3/4 uur) kansrekenen (+Scoodle) 9789030151289 P €  24,20 
09.53.58 TI-84 plus CE-T grafische rekenmachine Python editie 09.53.58 A € 110,00 

 (421123)    
 Enkel aankopen indien niet in bezit.    
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