
drama

duits

duits

aardrijkskunde 9789034575753 Humboldt 2v werkbladen

aardrijkskunde 9789034575647 Humboldt 2v leeropdrachtenboek

9789034583215 Biologie voor jou 1hv werkboek deel b

9789034583222 Biologie voor jou 2hv werkboek deel a

f.c.e (Cambridge English) 9781107633902
Compl. First 2nd ed. Student's Book without answers with CD-

ROM

biologie 9789034582638 Biologie voor jou 1hv deel b

biologie 9789034582645 Biologie voor jou 2hv deel a

engels 9789006144666 Go for it! 2thv textbook

9789006144741 Go for it! 2hv workbook A B

frans 9789001712778 Grandes lignes (4e ed) 2v deel a+b

geen boeken/leermiddelen voorgeschreven voor dit vak 

duits 9789006211702 Salzgitter heute 2-bandig 1 vmbo-t/hv textbuch

9789006211801 Salzgitter heute plus Arbeitsbuch 1v

9789050271813 Kosmos tekst en uitleg 1 4e druk.

9789050271820 Kosmos woorden en grammatica 1 3e druk.

9789059971431 Disco 1C

9789001765569 Grandes lignes 4e ed vwo 2 livre d'exercises

geschiedenis 9789001870171 Geschiedeniswerkplaats 2v informatieboek 

9789001870010 Geschiedenis Werkplaats 2 vwo werkboek

grieks 9789020998382 De Griekse mythen

Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Duits of 

gelijkwaardig

9789034554109 Nova nieuwe nask 1/2hv

nask 9789034557797 NOVA nwe nask werkboek h/v deel a

9789059971448 Disco 2A

9789073410963 Disco werkschrift 1 (4e druk)

9789059970144 Disco werkschrift 2

9789066482821 Van Dale middelgroot woordenboek Engels-Nederlands

9789066482814 Van Dale middelgroot awoordenboek Nederlands-Engels

biologie

biologie

duits

geschiedenis

engels

frans

grieks

9789001126001 De grote bosatlas

9789460770647
Van Dale pocketwoordenboek Frans-Nederlands of 

gelijkwaardig

9789460770616
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Frans of 

gelijkwaardig

9789011755857 Getal en ruimte (10e editie) 2v werkboek (+ leerl.kit)

tekendoos, uitsluitend aan te schaffen via school (mee uit 

klas 1)

verfdoos, uitsluitend aan te schaffen via school

9789460770579

9789460770555

Van Dale pocketwoordenboek Duits-Nederlands of 

gelijkwaardig

boekenlijst klas 2    2015-2016

levering school

zelf aanschaffen

grieks

latijn

latijn

latijn

latijn

techniek Lesmateriaal via docent

wiskunde 9789011112544 Getal en ruimte (10e ed) 2v deel 1

wiskunde 9789011112933 Getal en ruimte (10e ed) 2v deel 2

nask 9789034559616 NOVA nwe nask werkboek h/v deel b

nederlands 9789001761820 Nieuw nederlands 4e editie 2v

nask

aardrijkskunde

frans

frans

engels

engels

wiskunde

tekenen

tekenen



9789066486386 Koenen woordenboek nederlandse nieuwe spelling

lichamelijke opvoeding
sportshirt, sportbroekje, gymnastiekschoenen voor in de zaal 

(geen zwarte zool) en sportschoenen voor veldsporten.

nask, wiskunde

schriften met 1cm-roosterpapier, pen, potlood, puntenslijper, 

kleurpotloden, liniaal, passer en geodriehoek, Rekenmachine 

Casio FX-82MS

nederlands


