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2e graad 

  

Beste ouders en leerling, 

 

Hieronder vind je de lijst van boeken én materialen (werkgerei, werkkledij, …) voor het komende 
schooljaar. Bovendien vind je een schatting van de kosten voor extra kopieën en didactische uitstappen 

zodat je een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de kostprijs. Alle werkmaterialen kan je blijven 

gebruiken tot het 6e of 7e jaar op het TAL.  

 

We zijn er ons van bewust: dit  gaat om een aanzienlijk bedrag. Daar proberen we iets aan te doen. 

 

• Indien u dit wenst, kan de betaling van de facturen gespreid worden over een aantal maanden.  

• Bij financiële moeilijkheden kunnen we, samen met Stad Lokeren, op zoek gaan naar een 

oplossing.  

 

Neem hiervoor gerust contact op met de leerlingenbegeleiding of met Emilie Strobbe. Je kunt haar 

mailen op emilie.strobbe@gotalok.be 

 

Jouw vraag wordt in alle discretie behandeld.  

  

mailto:emilie.strobbe@gotalok.be
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Leermiddelen - 3e jaar Maatschappij en Welzijn (DF/TSO)  
 

Naam Prijs 

Wiskunde: Nando 3DF basispakket  € 30,66  
Cultuur: PIT (Artistieke vorming 2de graad)  € 7,56  
Engels: Track 'n trace 3 (editie 2021)  € 28,35  
Geschiedenis: WeZooz: digitale methode  € 13,31  
Cursus geschiedenis: 50 pagina's  € 1,31  
Nederlands: digitale methode 3  € 17,97  
Frans: parapente digitale methode  € 16,51  
Aardrijkskunde: digitale methode + studeergids  € 13,31  
Wezo 3 leerwerkboek 2u DF  € 25,67  
Cursus gedragswetenschappen: 80 pagina's  € 2,00  
Gezondheid: zorg en welzijn: Lef! 4 (D/A)  € 54,60  
Gezondheid: zorg en welzijn: Lef! Zorgfiches  € 42,00  
Cursus gezondheid: zorg en welzijn: 150 pagina's  € 3,75  
Huur boek: naslagwerk lef! - Indirecte zorg  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - kwaliteitsbewust handelen  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - Gezondheid en welzijn  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - pedagogisch handelen en de samenleving  € 3,00  
Cursus pedagogisch handelen: 150 pagina's  € 3,75  
Fysiologie en anatomie: digitale methode biologie (doorstroom, 2u) + studeergids  € 14,39  

 
 

TAL agenda  € 6,30  
TAL map (nieuwe leerlingen)  € 4,20  
LO t-shirt  € 8,40  
Kopieerkosten (schatting) € 27,00  
Didactische uitstappen (schatting) € 100,00  
Levensbeschouwelijk vak RKG: Animo 3  € 18,90  
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam € 1,58 

 
 

Keukenjas - voorbindschort € 13,40  
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Leermiddelen - 4e jaar Maatschappij en Welzijn (DF/TSO)  
 

Naam Prijs 

Wiskunde: Nando 4  - set modules basispakket  € 30,66  
Engels: English File pre-intermediate student's book (nieuwe leerlingen)  € 45,57  
Geschiedenis: WeZooz: digitale methode  € 13,31  
Cursus geschiedenis: 50 pagina's  € 1,31  
Nederlands: digitale methode 4  € 17,97  
Frans: parapente digitale methode  € 16,51  
Gezondheid: zorg en welzijn: Lef! 4 (D/A)  € 54,60  
Gezondheid: zorg en welzijn: Lef! Zorgfiches  € 42,00  
Cursus gedragswetenschappen: 80 pagina's  € 2,10  
Cursus gezondheid: zorg en welzijn: 150 pagina's  € 3,94  
Huur boek: naslagwerk lef! - Indirecte zorg  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - kwaliteitsbewust handelen  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - Gezondheid en welzijn  € 3,00  
Huur boek: naslagwerk lef! - pedagogisch handelen en de samenleving  € 3,00  
Wezo 4 DF 1u (stem)  € 19,90  
Aardrijkskunde: digitale methode 4 + studeergids  € 13,31  
Biogenie GO! T4 (nieuw leerlingen)  € 19,09  
Fin. geletterdheid:Financiële en economische vorming Concreet Leerwerkboek  € 9,45  

  

TAL agenda  € 6,30  
TAL map (nieuwe leerlingen)  € 4,20  
LO t-shirt  € 8,40  
Kopieerkosten (schatting) € 27,00  
Didactische uitstappen (schatting) € 100,00  
Levensbeschouwelijk vak RKG: Animo 4  € 18,90  
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam  € 1,58  

  

Keukenjas - voorbindschort € 13,40  

  
 

 

 


