
Boekenlijst klas 4 - 2017-2018 

Onderstaand vindt u de boekenlijst voor klas 4 - 2017-2018. Levering door school. Onder aan de lijst vindt u een 

overzicht van wat u zelf dient aan te schaffen. In het algemeen geldt voor werkboeken de regel dat deze niet mogen 

worden ingevuld, tenzij door de docent iets anders wordt gezegd.  

 

Vak ISBN Titel 
aardrijkskunde 9789006619294 De Geo Globalisering leeropdrachtenboek 

aardrijkskunde 9789006619355 De Geo Systeem Aarde leeropdrachtenboek 

aardrijkskunde 9789006022377 De Geo 4/5/6 h/v startlicentie leerling 

biologie 9789034574282 Biologie voor jou 4v leeropdrachtenboek a 

biologie 9789034574299 Biologie voor jou 4v leeropdrachtenboek b 

c.a.e (Cambridge English) 9781107631069 Compl Adv sec. ed. Student's book -answers +cdrom 

duits 9789034573650 Na klar! 4v textbuch 

duits 9789034573667 Na Klar! 4v Arbeitsbuch 

economie 9789034556400 Practische economie handboek 

economie 9789034556462 Practische economie opdrachtenboek a 

economie 9789034558640 Practische economie opdrachtenboek b 

economie 9789461100306 katern Monetaire zaken 

engels 9789001660628 My GrammarLab intermediate (gebruik op school) 

engels 9789042536616 Hce examenidioom Engels vwo 

engels 9781447904700 My GrammarLab intermediate digitale toegang 

engels   Reader literatuur, reader writing in English (via docenten) 

filosofie  9789085710455 Cogito - Ik denk (paperback 

filosofie 9789085711162 Ik denk Cogito werkboek VWO 

frans 9789001803162 Grandes lignes (4e ed) 2e fase référence 

frans 9789001802837 Grandes lignes (4e ed) cahiers d'activités 1,2,3 

frans 8717927027929 Grandes lignes (4e ed) en ligne (web) 

geschiedenis 9789006464917 Feniks bovenbouw vwo overzicht van de geschiedenis 

grieks 9789050272063 Kosmos tekst en uitleg 2 3e druk 

grieks 9789050272070 Kosmos woorden en grammatica 2 3e druk 

grieks 9789050272094 De Spartanen 

grieks 9789047519454 Kleine griekse grammatica 

kcv 9789076589749 Synopsis tekstboek 

kcv 9789076589763 Synopsis werkboek A 

kcv 9789076589770 Synopsis werkboek B 

latijn 97890599 Disco 2 

latijn 9789059970144 Disco werkschrift 2 

latijn 9789059970410 Lego leesboek 

latijn 9789059970458 Lego hulpboek 

latijn 9789059970311 Studeo 

latijn 9789022885192 Kleine latijnse grammatica 

loopbaan orientatie   Lesmateriaal loopbaan orientatie  

maatschappijwetenschappen 9789081292375 Seneca maatschappijwetenschappen vwo dl.1: inleiding 

maatschappijwetenschappen 9789081292399 Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek 

maatschappijwetenschappen 9789492630193 Leerhulp maatschappijwetenschappen vwo 
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management & organisatie 9789491653094 M&O in balans vwo theorieboek 1 

management & organisatie 9789491653117 Management & organisatie vwo opgavenboek 1 

management & organisatie 9789001807870 Marketingoriëntatie 

natuur, leven en technologie    materiaal NLT via docent 

natuurkunde 9789006312867 Newton 4v basisboek 

nederlands 9789001820954 Nieuw nederlands 5e editie 4v 

nederlands 8717927045220 Nieuw nederlands 5e editie 4v online 

nederlands 9789034500328 literatuur Dautzenberg 

scheikunde 9789001817107 Chemie 4v 

scheikunde 9789001817169 Chemie 4v uitwerkingenboek 

scheikunde 8717927057148 chemie 4v online 

spaans 9789001788551 Paso adelante (t)havo/vwo 1 

spaans 9789001788568 Paso adelante (t)havo/vwo 2 

spaans 9789001788612 Paso adelante (t)havo/vwo libro de ejerc 1 (+ i-libro ejer) 

spaans 9789001788629 Paso adelante (t)havo/vwo libro de ejerc 2 (+ i-libro ejer) 

wiskunde a 9789001841850 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-a/c vwo deel 1 

wiskunde a 9789001841867 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-a/c vwo deel 2 

wiskunde b 9789001842321 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-b vwo deel 1 

wiskunde b 9789001842338 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-b vwo deel 2 

wiskunde c 9789001841850 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-a/c vwo deel 1 

wiskunde c 9789001841867 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-a/c vwo deel 2 

wiskunde d 9789001842383 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-d vwo deel 1 

wiskunde d 9789001842390 Getal en ruimte (11e ed) wiskunde-d vwo deel 2 

 

Zelf aanschaffen 

aardrijkskunde  9789001126001 de grote Bosatlas, 54e editie 

bio/na/schk 9789001817497 Binas havo/vwo informatieboek 6e editie 

Duits 9789460772146 Van Dale middelgroot woordenboek Duits-Nederlands 

Duits 
9789460772139 Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands-Duits 

Engels 9789460772092 Van Dale middelgroot woordenboek Engels-Nederlands 

Engels 9789460772085 Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands-Engels 

Frans 9789460772160 Van Dale middelgroot woordenboek Frans-Nederlands 

Frans 9789460772115 Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands-Frans 

Grieks 9789087715700 woordenboek Grieks-Nederlands Hupperts 3e druk 

Latijn 9789089645036 woordenboek Latijn-Nederlands (slappe omslag) 

lichamelijke opvoeding  
sportshirt, sportbroekje, gymnastiekschoenen voor in de zaal 
(geen zwarte zool) en sportschoenen voor veldsporten, 
rekening houden met natuur- en kunstgras 

Nederlands 9789066486386 Koenen woordenboek Nederlands nieuwe spelling 

Spaans 9789460772399 Van Dale middelgroot woordenboek Ned-Spaans 

Spaans 9789460772382 Van Dale middelgroot woordenboek Spaans-Ned 

wiskunde a/b/c/d 
 

3243480105446 Rekenmachine Texas Instruments TI-84 plus Ce-t 

 


