
Aankooplijst boeken en 

gereedschappen 2022-23

Naam : ........................................

In de onderstaande lijst vindt u de boeken die u dit schooljaar nodig zal hebben. Huurboeken 

worden op het einde van het schooljaar terug ingediend. 

Omschrijving HuurVak Prijs

Boeken2B

Eng-1101 €    20,90NeeBuckle up ! 1  enkel voor leerlingen die niet 1B zaten Van In

Fra-2104 €    19,00NeeNouveau Quartier couleurs 2 Pelckmans

God-2103 €    16,00NeeFacet 2 Pelckmans

HME-2103 €    30,80NeeSTEM - pilaar voor de B - stroom Plantyn

Mav-2107 €    24,10NeeMavo en ik - 2 Van In

Muz-2109 €    11,00NeeBeat 2 Pelckmans

Nat-2101 €    19,00NeeNerf 2 (ET 2019) W-Pl

Ned-2106 €    27,90NeeTaalweb 2 Van In

Wis-2111 €    21,40NeeUitgerekend 2 Averbode

Div-0002 €     5,00NeeSchoolagenda

Div-0008 €     6,50NeeHeen - en weermap bij schade of verlies, kun je die aankopen.

 €   201,60



In de onderstaande lijst vindt u de gereedschappen die u dit schooljaar nodig zal hebben.  Gelieve in 

de kolom 'Ik bestel' een kruisje te plaatsen naast de producten die u wenst aan te kopen. Alle items 

die besteld zijn, worden bij de afhaling betaald. Alles wat niet binnen is, wordt achteraf met de 

leerling meegegeven.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Gereedschappen hout

Ontvangen Nabestelling

2B

€  4,00Plooimeter hout 2m wit/geel

€  1,00Paringspotlood rood-blauw

 € 5,00



In  onderstaande lijst vindt u de kledij die u dit schooljaar nodig zal hebben. Bij de materiaaluitdeling 

wordt de kledij gepast. In het begin van het schooljaar wordt de bestelde kledij geleverd.

Wie reeds kledij besteld heeft in voorverkoop hoeft geen kledijlijst meer in te vullen.

De vooraf ingevulde bestellijst zal bij de boekenverkoop klaar liggen en het kledijpakket zal 

klaarliggen in het lokaal van de kledijverkoop.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Kledij

Ontvangen Nabestelling

2B

€  0,00Fluohesje gratis. Bij keuze verplicht te dragen.

€  23,00Sweater met LOGO

€  10,00T-shirt grijs met logo

€  10,00turntruitje op maat te kiezen

€  10,00turnbroekje op maat te kiezen

 € 53,00


