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Boekenpakket bestellen 
Schooljaar 2022-2023 

 

De school werkt samen met Studieshop en kiest voor thuislevering. Het boeken-

pakket zal naar het door u opgegeven adres verzonden worden, niet naar de 
school. 

Je kan op studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen een handige gids, om 

jouw boekenpakket eenvoudig en correct te bestellen, terugvinden. Aan de hand 
van schermvoorbeelden leiden ze je door de registratie, bestel- en betaalstap-

pen. 

Als je de boeken vóór 15 juli hebt besteld, wordt je pakket zeker op tijd geleverd 
voor de start van het schooljaar.  

Alle boeken die verplicht zijn, en nog niet in bezit van de leerling, staan stan-

daard als huurboek aangevinkt op de bestelsite. U hebt de keuze dit te laten 
staan of de boeken aan te kopen. 

Opgelet: Het kan voorkomen dat nog niet alle boeken van de boekenlijst be-
schikbaar zijn voor de start van het schooljaar. Mogelijk is het eerste pakket dat 

je ontvangt dus niet compleet. Zodra de ontbrekende boeken wel beschikbaar 

zijn, worden deze nageleverd. 

 

Heb je extra hulp nodig of heb je nog vragen? 
Je kan Studieshop via verschillende kanalen bereiken: 

 

 telefonisch: 09 298 17 17 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur); 

 WhatsApp: 0472 69 51 12; 

 e-mail: www.studieshop.be/mail 

 

 
Uiteraard kan je met vragen en/of hulp bij dit systeem steeds terecht op 

school tijdens de inschrijvingsperiode: 
 

 vrijdag 01, maandag 04 en dinsdag 05 juli 2022 van 09.00 tot 17.00 uur; 

 zaterdag 02 juli 2022 van 10.00 tot 12.00 uur; 

 donderdag 25, vrijdag 26, maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 au-

gustus 2022 van 09.00 tot 17.00 uur. 

 

 
 

 
 



 

  Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij   
 

KOBA Metropool vzw - Nooitrust 4 - 2390 Malle - BE0447.911.059 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 

 
BOEKEN DIE IN DE SCHOOL AANGEKOCHT MOETEN WORDEN 

 

Deze worden klassikaal verdeeld en komen op de eerste algemene rekening 

van oktober. 
 
KLAS OMSCHRIJVING HUURPRIJS PRIJS 

1ste  jaar A Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

1ste  jaar A Gebruik handboeken van de school 5,00 EUR  

1ste  jaar A Portfolio Frans  5,00 EUR 

 

1ste jaar B Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

 

2de jaar A Schoolagenda, rapport   

2de jaar A Gebruik handboeken van de school 5,00 EUR  

 

3de jaar D - D/A Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

3de jaar D - D/A Gebruik handboeken van de school 10,50 EUR  

 

4de jaar D - D/A Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

4de jaar D - D/A Gebruik handboeken van de school 10,50 EUR  

 

5de jaar ASO Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

5de jaar ASO Gebruik handboeken van de school 13,00 EUR  

 

5de jaar TSO Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

5de jaar TSO Gebruik handboeken van de school 10,50 EUR  

5de jaar COM 
Digitaal studentenabonnement met 

krant naar keuze voor actua en media 
(zelf aan te schaffen) 

≠ ≠ 

 

6de jaar ASO Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

6de jaar ASO Gebruik handboeken van de school 13,00 EUR  

 

6de jaar TSO Schoolagenda, rapport  15,00 EUR 

6de jaar TSO Gebruik handboeken van de school 10,50 EUR  

6de jaar COM 
Digitaal studentenabonnement met 
krant naar keuze voor actua en media 
(zelf aan te schaffen) 

≠ ≠ 

 
 

Met vriendelijke groet 
 

 

 
 

 
S. Nuyts 

Boekenverantwoordelijke 


