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9789463261883 9789463261883 Can Do Online | Uitgeverij:DeviantCan Do Online | Uitgeverij:Deviant € 12,00€ 12,00

Can Do Online is het online oefen- en toetsprogramma bij de methode Can Do. De student traint in het programma zelfstandig zijnCan Do Online is het online oefen- en toetsprogramma bij de methode Can Do. De student traint in het programma zelfstandig zijn
taalvaardigheid Engels. In Can Do Online kan de student extra oefenen met Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica uittaalvaardigheid Engels. In Can Do Online kan de student extra oefenen met Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica uit

9789463206259 9789463206259 De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-
2 | Uitgeverij:Vouchers: Codename Future2 | Uitgeverij:Vouchers: Codename Future

€ 35,56€ 35,56

De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-2De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-2

  Digitale vaardigheden BasisDigitale vaardigheden Basis € 39,95€ 39,95

De licentie voor het vak  Digitale vaardigheden - Basis bestel je rechtstreeks op: De licentie voor het vak  Digitale vaardigheden - Basis bestel je rechtstreeks op: EduHintOVD Webshop > Keuzedeel Digitale vaardigheden - BasisEduHintOVD Webshop > Keuzedeel Digitale vaardigheden - Basis  Het  Het
ISBN nummer is:  ISBN nummer is:  9789059066502    De kosten voor deze licentie bedragen € 39,95 en heeft een geldigheid van 24 maanden.

9789463261289 9789463261289 Starttaal compact 2F Werkboek | Uitgeverij:Deviant, UitgeverijStarttaal compact 2F Werkboek | Uitgeverij:Deviant, Uitgeverij € 21,60€ 21,60

9789463263160 9789463263160 Studiereader Gut Gemacht! Transport & Logistik | Uitgeverij:DeviantStudiereader Gut Gemacht! Transport & Logistik | Uitgeverij:Deviant € 36,00€ 36,00

Startpakket: licentie voor 12 maanden.Startpakket: licentie voor 12 maanden.

Externe leverancierExterne leverancier
  VeiligheidsschoenenVeiligheidsschoenen   

Het gebruik van veiligheidsschoenen is verplicht in ons warehouse. Deze zul je ook nodig hebben tijdens BOL stages of BBL werkzaamheden.Het gebruik van veiligheidsschoenen is verplicht in ons warehouse. Deze zul je ook nodig hebben tijdens BOL stages of BBL werkzaamheden.
Mocht je deze nog niet hebben, koop deze dan of neem contact op met de werkgever.Mocht je deze nog niet hebben, koop deze dan of neem contact op met de werkgever.

Vakbekwaamheid code 95Vakbekwaamheid code 95
  Leermiddelen voor de code 95 moet u online bestellen op https://theorie-Leermiddelen voor de code 95 moet u online bestellen op https://theorie-

leren.nl/graafschap-collegeleren.nl/graafschap-college
€ 165,00€ 165,00

Het multi-media pakket voor de chauffeurs vakbekwaamheid moet u online bestellen op:Het multi-media pakket voor de chauffeurs vakbekwaamheid moet u online bestellen op:

https://theorie-leren.nl/graafschap-collegehttps://theorie-leren.nl/graafschap-college

Na betaling ontvang je de lesboeken per post thuis en ontvangt meteen een e-mail met een inlogcode zodat je meteen kunt beginnen ! De kosten hiervoorNa betaling ontvang je de lesboeken per post thuis en ontvangt meteen een e-mail met een inlogcode zodat je meteen kunt beginnen ! De kosten hiervoor
bedragen € 165,00bedragen € 165,00

  

RekenenRekenen
  Licentie SmartrekenenLicentie Smartrekenen € 7,50€ 7,50

De licentie "Smart Rekenen" bestel je rechtstreeks op:  De licentie "Smart Rekenen" bestel je rechtstreeks op:  EduHintOVD Webshop > SmartRekenen MBO - Toetslicentie (12 mnd)EduHintOVD Webshop > SmartRekenen MBO - Toetslicentie (12 mnd)  Deze digitale licentie heeft de  Deze digitale licentie heeft de
product code EH-SR-MBO-TL12-1  Het ISBN nummer is:product code EH-SR-MBO-TL12-1  Het ISBN nummer is:9789492276025

Deze licentie kost € 7,95 en is 12 maanden geldig na activatie. Deze activatie regel je op school tijdens de 1e rekenles in periode 3 in het nieuwe schooljaar  (Deze licentie kost € 7,95 en is 12 maanden geldig na activatie. Deze activatie regel je op school tijdens de 1e rekenles in periode 3 in het nieuwe schooljaar  (
febr. 2022) Heb jij al een MBO2 diploma met een voldoende resultaat voor rekenen 2F? Wacht dan even met het bestellen tot nader order.febr. 2022) Heb jij al een MBO2 diploma met een voldoende resultaat voor rekenen 2F? Wacht dan even met het bestellen tot nader order.

LaptopLaptop
  Laptop gebruik op schoolLaptop gebruik op school   

Het gebruik van een laptop, iPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. Het moet verbinding kunnen makenHet gebruik van een laptop, iPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. Het moet verbinding kunnen maken
met de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouwmet de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouw
GC account.GC account.

Totaalbedrag artikelen : € 317,61Totaalbedrag artikelen : € 317,61


