ANGERENSTEIN
SPORT EN BEWEGEN
IN EEN NIEUW JASJE!

Angerenstein Sport en Bewegen wordt in een nieuw jasje
gegoten en dat begint met het vervangen van het bekende
logo door een frisse variant! Niet alleen het uiterlijk van
de methode verandert, maar ook het concept waarbij je
vanaf komend schooljaar niet meer alleen het losse boek
kunt bestellen, maar nu altijd een combinatiepakket koopt
waarbij je een boek met de bijbehorende digitale licentie
krijgt.

Frisse nieuwe
omslagen
NIEUW CONCEPT:
COMBIPAKKETEN EN BUNDELS
Vanaf komend schooljaar zijn alle boeken van Angerenstein
Sport en Bewegen bestelbaar als combipakket of bundel,
waarbij je naast het boek ook toegang krijgt tot de digitale
leeromgeving. De boeken zijn ter inzage beschikbaar. Neem
hiervoor contact op met jouw accountmanager.
COMBIPAKKET
Met een combipakket krijg je voor
een vaste lage prijs zowel het boek
als de digitale licentie. Deze digitale
licentie geeft je 3 jaar toegang tot
onze digitale leeromgeving. Bekijk
het titeloverzicht op de achterkant
van dit A4 voor de nieuwe isbn’s en
prijzen.

BUNDEL
De bundel is een set van meerdere
boeken met een digitale licentie. Hiermee kan jouw student alle basisdelen
en proﬁeldelen aan het begin van
de opleiding in één keer met korting
aanschaﬀen. Er is een basisbundel
beschikbaar met alle basisdelen of er
zijn verschillende proﬁelbundels. Bekijk de bundels op de achterkant van
dit A4

0522 - 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

Nu onze huisstijl is opgefrist,
konden de omslagen niet
achterblijven. Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben alle
titels nieuwe omslagen.

Benieuwd welk
voordeel dit jou oplevert?
We komen graag bij je langs
om de mogelijkheden te
bespreken.

www.boomberoepsonderwijs.nl

TITELOVERZICHT
Angerenstein Sport en Bewegen
Combipakket

Bundel

Een combipakket is één boek en licentie. Met de licentie krijg je 3 jaar
toegang tot deze titel in onze digitale leeromgeving.

De bundel is een set van meerdere boeken en licentie. Met de licentie krijg je
3 jaar toegang tot deze titels in onze digitale leeromgeving.

BASIS DELEN

BASIS EN BASISPROFIEL BUNDEL

Niveau 3 en 4

Niveau 3 en 4
Basisbundel Angerenstein
Sport en Bewegen
9789037256338
€ 199,00

Sportleider als
trainer-coach
9789037256239
€ 50,75

De sportleider als
lesgever
9789037256222
€ 48,50

De sportleider als
organisator en SB
functionaris
9789037256246
€ 55,50

HERZIEN

HERZIEN

Inhoud:
De sportleider als lesgever
Sportleider als trainer-coach
De sportleider als organisator en SB
functionaris
De sportleider als begeleider deel 1
De sportleider als begeleider deel 2
Ardnas-licentie

PROFIEL BUNDEL
Niveau 4

De sportleider als
begeleider deel 2
9789037256260
€ 40,00

De sportleider als
begeleider deel 1
9789037256253
€ 37,25

Bundel Gezondheid
9789037256345
€ 139,00
Inhoud:
Sport, bewegen en gezondheid deel 1
Sport, bewegen en gezondheid deel 2
SB-projecten coördineren
Ardnas licentie

PROFIEL DELEN
Niveau 4

HERZIEN

Bundel De Bewegingsagoog
9789037256369
€ 119,00

Sport, bewegen en
gezondheid deel 1
9789037256277
€ 60,75

Sport, bewegen en
gezondheid deel 2
9789037256284
€ 44,50

Bewegingsagoog 1
9789037256307
€ 42,00

HERZIEN

Bewegingsagoog 2
9789037256314
€ 43,25

BOS-Medewerker
9789037256321
€ 70,75

SB-projecten
coördineren
9789037256291
€ 48,25

Inhoud:
Bewegingsagoog 1
Bewegingsagoog 2
SB-projecten coördineren
Ardnas-licentie

Bundel Bos-medewerker
9789037256376
€ 109,00
Inhoud:
Bos-medewerker
SB-projecten coördineren
Ardnas-licentie

