
Boekenfonds boeken magazijn: 

 

Geschiedenis:                         nog uitgeleend: 

 

 Feniks: geschiedenis voor bovenbouw HAVO en VWO. De Verenigde Staten: ideaal en werkelijkheid.  (155 ex) 152 

 Feniks VWO: Made in China: de lange weg naar een moderne Chinese economie     (110 ex) 105  

 Feniks VWO: het Midden - Oosten: honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek     (154 ex) 144 

 Feniks VWO: Latijns - Amerika en de westerse wereld         (172 ex) 158  

 Memo: geschiedenis voor de bovenbouw VWO: Examenkatern historische contexten    (108 ex) 108 

 Memo: geschiedenis voor de bovenbouw VWO. Leer/opdrachtenboek       (142 ex)  110  

 

Filosofie: 

 

 Durf te denken: filosofie voor de bovenbouw : VWO         (42 ex) 42 

 Het Goede leven & de vrije markt : een cultuurfilosofische analyse       (25 ex)  19 

 

Engels: 

 

 Cambridge English Objective First: Student's Book with Answers (met CD-ROM) (groen)    (186 ex) 173 

 Cambridge English Objective First: Workbook with answers (met CD-ROM) (groen)     (261 ex) 138 

 Cambridge English Objective Proficiency; Student's Book with Answers (donkerblauw)    (62 ex)  31  

 Cambridge English Objective Pet : Student's Workbook with answers (groenrood)     (113 ex) 111 

 Cambridge English Objective Pet : Student's book with answers (met CD-ROM) (geelgroenrood)   (224 ex)   0  

 Cambridge English Objective Advanced: Student's Book with answers (met CD-ROM) (turquoise)   (123 ex)  54 

 

Klassieke talen: 

 

 Liefde, lust en leven : Gedichten van Catullus, Martialis en Horatius ; Tekstboek     (172 ex)  61  

 Liefde, lust en leven : Gedichten van Catullus, Martialis en Horatius ;  Hulpboek    (172 ex)  62 

 Van verre landen en volken : Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië ; Hulpboek   (49 ex)    4    

 Van verre landen en volken : Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië; Tekstboek   (49 ex)    4  

 Elektra: leerlingenboek             (23 ex)    0     

 Medea: leerlingenboek             (42 ex)  30 

 Van leven en dood: thematisch gekozen teksten voor het schoolexamen Latijn. Hulpboek    (166 ex)        11 

 Van leven en dood: thematisch gekozen teksten voor het schoolexamen Latijn. Tekstboek    (170 ex)   11 

 Dios Odysseus: de avonturen van de held Odysseus in de epen van Homerus; leerlingenboek   (50 ex)      5 

 Caput Mundi : een cultuurgeschiedenis van Rome: opdrachtenboek       (168 ex)     0 

 Caput Mundi : een cultuurgeschiedenis van Rome en omstreken       (168 ex)     0 

 Tussen hoop en vrees : verhalen uit Ovidius' Metamorfosen        (186 ex)   99      

 Ovidius en Caesar: versieren en manipuleren met taal. Tekstboek       (172 ex)     4 

 Ovidius en Caesar: versieren en manipuleren met taal. Hulpboek       (176 ex)     5 

 Sapientia : Een zoektocht naar geluk ; Tekstboek         (168 ex)   70 

 Sapientia : Een zoektocht naar geluk ; Hulpboek         (168 ex)   69   



 

Nederlands: 

 

 Dautzenberg (waarvan 47 uitgeleend aan de sectie, liggen in de lokalen)      (180 ex) 118 

 

 

Frans: 

 

 Libre Service: Frans voor de Tweede Fase: textes et activités. 4 VWO deel A.     (75 ex)   64 

 Libre Service: Frans voor de Tweede Fase: Manuel. 4 VWO.        (62 ex)   60  

 Libre service: Frans voor de Tweede Fase: textes et activités 4 VWO Deel B      (75 ex)     0 

 Libre service: Frans voor de Tweede Fase: textes et activités 5 VWO Deel A      (66 ex)    64 

 Libre Service: Frans voor de Tweede Fase: Manuel. 5 VWO.        (57 ex)    53 

 Libre service: Frans voor de Tweede Fase: textes et activités 5 VWO Deel B      (65 ex)    50 

 Libre Service: Frans voor de Tweede Fase: Manuel. 6 VWO.        (23 ex)    21 

 P. Grimbert – Un Secret            (17 ex.)     6 

 W. Carrère – L ‘Adversaire            (20 ex.)     7              

  

 

 

Kunst: 

 

 Bespiegeling: kunsten in samenhang; Kunst algemeen Bovenbouw havo/vwo     (33 ex)     23 

(waarvan 10 uitgeleend aan de sectie, liggen in lokaal) 

  

Aardrijkskunde: 

 

 De Geo Aarde Systeem Aarde : leer/opdrachtenboek vwo        (17 ex)      0 

 De Geo Basisboek aardrijkskunde voor de onderbouw (alle ex. uitgeleend aan sectie)   (65 ex)      0  

 De Geo Wereld Arm en rijk : leer/opdrachtenboek vwo         (15 ex)      0 

 Aarde Klimaatvraagstukken; Leeropdrachtenboek VWO         (27 ex)     10 

 De Grote Bosatlas brengt de wereld in kaart:         (15 ex)      0 

(14 exemplaren uitgeleend aan sectie, 1 aanwezig in mediatheek) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Totaal:                 4788      2256   

      


