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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 KANTOOR  
Administratief medewerker klantendienst 

01.59.94 ME & Company (VO) 5-6 bso/tso WinFakt! boekhouden 
leerlingpakket (2-r. geperf., +online ict) 

 
 
 

9789030666141 P €  24,60 

Dit boek wordt verder gebruikt van het vijfde jaar. Enkel te bestellen als je uit een andere richting of school komt en dit boek 
nog niet in je bezit hebt. 

01.69.28 ME & Company (VO) 6 bso/tso keuzemodule klantendienst 9789030666202 P €  23,90 
 leerwerkboek deel 1+2 (2-r. geperf., +ict)   

08.09.58 ME & Company (VO) 5-6 bso/tso office/retail ict vademecum 9789030685265 P €  27,70 
 (2r.-perf.)   

08.09.60 ME & Company (VO) 6 bso/tso basismodule office 9789030685524 P €  42,00 
 leerlingpakket (2-r. geperf., +online ict)   

 
 

Engels  

07.52.23 New Backbone 4 (6 bso/tso) leerwerkboek (4-r. geperf., 9789028980433 P €  17,50 
 +Pelckmans Portaal)    
 Dit boek wordt verder gebruikt in het zevende jaar.    

07.57.50 New Backbone business & commerce 5 bso/tso 9789028955608 P €  17,50 
 leerwerkboek (+Pelckmans Portaal)    
 Dit boek wordt verder gebruikt in het zevende jaar.    

 
 

Frans 
06.80.67 Profils Espace entreprise 5-7 bso/tso leerwerkboek (4-r. 

geperf., +bijlage en online ict) 

 
 

9789028980877 P €  17,00 

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

07.99.82 Quartier couleurs 6 bso leerwerkboek (4-r. geperf., 
+Pelckmans Portaal) 

9789028986206 P €  19,00 

 
 

Godsdienst 
08.71.92 Facet 6 bso leerwerkboek (+Pelckmans Portaal) 9789028996878 P €  18,00 

 
 

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

 
 

Pav 
07.54.60 PAV-atelier L + XL - 5-7 bso terrorisme leerwerkboek (2-r. 

geperf., +online ict) 

 
 

9789045556345 P € 9,79 
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