KLAS: 5 ET / aso

KONINKLIJK ATHENEUM EMANUEL HIEL
LIBRIS – BOEKENFONDS

SCHOOLJAAR 2017- 2018

In bruikleen – terug te geven op het einde van het schooljaar.

Naam, klas en schooljaar bij ontvangst aan de binnenkant van de kaft schrijven - boeken kaften en goed verzorgen!

1.
2.
3.
4.

SORRY –
KOMT LATER

BOEKEN

New Headway – Upper Intermediate – Student’s Book (Engels)
Matrix wiskunde 5/6: Afgeleiden van veeltermfuncties 3& 4 u wisk. – tekstboek (wiskunde)
Matrix wiskunde 5/6: Grafisch onderzoek veeltermfuncties 3&4 u. wisk. – tekstboek (wiskunde)
Matrix wiskunde 5/6: Rationale functies 3&4 u. wisk. – tekstboek (wiskunde)

In eigen bezit – niet terug te geven – je mag hierin notities nemen !

Naam, klas en schooljaar bij ontvangst aan de binnenkant van de kaft schrijven.

SORRY –
KOMT LATER

WERKBLADEN EN VARIA

● T-shirt voor de LO-les (af te halen en te passen in het OLC)  enkel voor de nieuwe leerlingen
1. Schoolagenda
2. Netwerk TaalCentraal 5 groen – Leerwerkboek ¾ u (Nederlands)
3. Quartier Français 5 – leerwerkboek (Frans)
4. Polaris 5 GO! – leerwerkboek (aardrijkskunde)
5. Naturalis 6 – leerwerkboek (natuurwetenschappen)

In eigen bezit – niet terug te geven – je mag hierin notities nemen !

Naam, klas en schooljaar bij ontvangst op de kaft schrijven.

SORRY –
KOMT LATER

CURSUSSEN DOOR DE LEERKRACHTEN SAMENGESTELD

1. Geschiedenis 5ASO
2. Wiskunde - Matrices 5ET/HW/EW
3. Wiskunde – Telproblemen 5ET/HW/EW
Alle andere fotokopieën door de leerkrachten tijdens de lessen uitgedeeld, zijn in de prijs van het boekengeld begrepen. Wie
bladen verliest en/ of extra kopieën wil, kan die mits betaling verkrijgen. Zie Smartschool: ‘Afspraken kopieerdienst’.

Naam leerling: ………………………………………………………………………………………..
Klas 2017-2018: ……………………………………………
Aantal ontbrekende boeken en/ of werkbladen:

…………..

(de ontbrekende boeken zijn besteld / bij levering wordt de leerling verwittigd via Smartschool en kunnen de boeken
afgehaald worden in het OLC )

Door Libris op rekening Ontvangen:

…………… Euro ( ref. / valutadatum ……………….)

Voor ontvangst van het pakket / Handtekening ouders/leerling:

