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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: 7 KANTOOR  
Business Support 

 

06.86.82 ME & Company (VO) 7 bso e-commerce leerwerkboek (2-r. 9789030673156 P €  28,95 
 geperf., +online ict)    

06.86.84 ME & Company (VO) 7 bso klantgericht handelen 9789030673132 P €  27,70 
 leerwerkboek (2-r. geperf.)    

06.86.86 ME & Company (VO) 7 bso werken in een team 9789030673149 P €  27,70 
 leerwerkboek (2-r. geperf.)    

07.28.21 Pdf-documenten aanmaken en bewerken met Adobe HA-5241-01 P € 5,57 
 Acrobat Pro (losbladig)    

07.88.34 Online bestanden met Google Drive HA-5705-01 P € 4,83 
07.88.38 Folders ontwikkelen met MS Publisher 2016 (losbladig) HA-8615-01 P €  11,55 
08.17.87 Publicaties ontwikkelen met InDesign CC (2015) business HA-8614-03 P €  17,75 

 support    

08.29.36 Gevorderde functies bij het aanmaken van een rapport - MS HA-4175-01 P € 3,62 
 Word 2016    

 
 

Engels 
07.52.23 New Backbone 4 (6 bso/tso) leerwerkboek (4-r. geperf., 

+Pelckmans Portaal) 

 
 

9789028980433 P €  17,50 

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

07.57.50 New Backbone business & commerce 5 bso/tso 9789028955608 P €  17,50 
 leerwerkboek (+Pelckmans Portaal)    

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

 

Frans 
 

06.80.67 Profils Espace entreprise 5-7 bso/tso leerwerkboek (4-r. 9789028980877 P €  17,00 
 geperf., +bijlage en online ict)    

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

08.38.74 Quartier couleurs 7 bso leerwerkboek (4-r. geperf., 9789028987593 P €  21,00 
 +Pelckmans Portaal)    

 
 

Godsdienst 
08.95.31 Facet 7 bso leerwerkboek (+Pelckmans Portaal) 9789028998490 P €  18,00 

 
 

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

 
 

Pav 
 

01.12.08 PAV-atelier L + XL - 5-7 bso wonen leerwerkboek (2-r. 9789045539669 P € 9,79 
 geperf., +online ict)    

07.31.10 PAV-atelier L + XL - 5-7 bso misdaad en straf leerwerkboek 9789045555171 P € 9,79 
 (2-r. geperf., +online ict)    
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