
AANBEVELINGEN TWEEDE GRAAD KSO
Deze aanbevelingen zullen worden bijgewerkt in augustus 2022.

Engels: (Die Keure)
Shuffle This
Shuffle This 3 (leerwerkboek - ISBN 9789048603152 )
Shuffle This 4 (leerwerkboek - ISBN 9789048603749 )

Shuffle (voor wie meer aankan)
Shuffle 3 (leerwerkboek - ISBN 9789048634712)
Shuffle 4 (leerwerkboek - ISBN 9789048637416)

Frans: (Die Keure)
Audace 3 - set modules basispakket D&A (ISBN 9789048641109)
Beaufort 10 (leerwerkboek - ISBN 9789048628919)

Nederlands: (Die Keure)
Kapitaal TSO/KSO
Boon 3 - set modules basispakket D&A (incl. Vademecum) (ISBN 9789048640874)
Kapitaal 4TSO/KSO (leerwerkboek - ISBN 9789048603565)

Kapitaal ASO (voor wie meer aankan)
Boon 3 - set modules basispakket D (incl. Vademecum) (ISBN 9789048639472)
Boon 3 - set modules pluspakket D (ISBN 9789048639489)
Kapitaal 4ASO (leerwerkboek - ISBN 9789048617005)

Wiskunde (Die Keure)
Nando 3 – set modules basispakket (D/A) (ISBN 9789048640720)
Nando 4 - GO! - set modules 3 uur TSO/KSO (incl. vademecum en ringmap) (ISBN 9789048634613)

Aardrijkskunde (Die Keure)
Isaac-aardrijkskunde 3 - set modules (D&A) (ISBN 9789048641031)
Topos 4 - GO! en OVSG - leerwerkboek (ISBN 9789048633999)
Topos 4 - KathOndVla - leerwerkboek (ISBN 9789048617012) 
Maar!!!! Er is voor aardrijkskunde geen enkele methode van de tweede graad die de meerderheid
van de te kennen leerinhouden behandelt. 
Je moet (welk boek je ook gebruikt) aanvullen met bibliotheekboeken en informatie van op het net.

Geschiedenis (Die Keure)
Janus 3 - leerwerkboek D&A (ISBN 9789048641079)
Janus 4 - leerwerkboek (TSO/KSO) (ISBN 9789048624775 )
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Natuurwetenschappen (Van In)
Natuurwetenschappen-T3 leerwerkboek (ISBN 978-90-455-5204-0)
Natuurwetenschappen-T3 correctiesleutel (ISBN 978-90-455-5212-5)
Natuurwetenschappen-T4 leerwerkboek (ISBN 978-90-455-5572-0)
Natuurwetenschappen-T4 correctiesleutel (ISBN 978-90-455-5574-4)

Kunstgeschiedenis en richtingsvakken
Bibliotheek.

WEBSITES UITGEVERIJEN
https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/secundair-onderwijs
https://www.plantyn.com/web/nl/webshop
https://www.pelckmans.be/onderwijsniveaus/secundair-onderwijs.html
https://school.vanin.be/sovl.html 

We  kozen  waar  mogelijk  voor  methodes  van  Die  Keure.  De  boeken  zijn  betaalbaar  en  van
uitstekende  kwaliteit.  Bovendien  kan  je  bij  deze  uitgeverij  voor  35  euro  per  schooljaar  een
vouchers kopen die toegang geeft tot het digitale platform Polpo voor leerkrachten. Hier vind je alle
oplossingen van de oefeningen in de boeken.
Meer informatie vind je op https://www.polpo.be/start-met-polpo.
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