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Productlijst LesLab
2018-2019
STUDENTEN
Titel en ISBN

Scholen

Studenten

in bulk bij LesLab ex. btw, per stuk

individueel bij studieboekenleverancier
ex. btw, per stuk

Niveau 2 fase A werkboek
Werkboek

Niveau 2

Studenten werken
óf met een
werkboek,
óf digitaal

978-94-92667-02-1
Niveau 2 fase A studentenlicentie
(digitaal)
978-94-92667-03-8
Niveau 2 fase B studentenlicentie
(digitaal)
978-94-92667-07-6
Niveau 3|4 fase A werkboek

Digitaal

Werkboek
Studenten werken
óf met een
Niveau 3 | 4
werkboek,
óf digitaal
Digitaal

€ 29,19

€ 30,98

€ 27,64

€ 29,33

€ 24,93

€ 27,70

€ 24,93

€ 27,70

€ 29,96

€ 31,79

€ 30,16

€ 32,01

€ 24,93

€ 27,70

€ 24,93

€ 27,70

978-94-92667-01-4
Niveau 2 fase B werkboek

978-94-92667-00-7
Niveau 3|4 fase B en C werkboek
978-94-92667-04-5
Niveau 3|4 fase A studentenlicentie
(digitaal)
978-90-82154-05-4
Niveau 3|4 fase B en C
studentenlicentie (digitaal)
978-94-92667-05-2

DOCENTEN
Scholen
bij LesLab ex. btw, per stuk, per jaar

Basis

Docentenlicentie
(lesvoorbereiding
voor 1 schooljaar)

De docentenomgeving vormt de basis van LesLab.
Hierin vindt de docent activiteiten, voorbeelden en
achtergrondinformatie waarmee hij of zij de lessen
eenvoudig kan voorbereiden en aan kan passen aan
de behoeften van de studenten.

Niveau 2 en 3|4,
alle fases

€ 16,95

Scholen
bij LesLab ex. btw, per stuk

Optioneel

Werkboek

Ter ondersteuning van de digitale lesvoorbereidingen.
De opdrachten zijn voor de docent ook altijd direct
via de docentenomgeving te bereiken.

Niveau 2 fase A werkboek
978-94-92667-01-4
Niveau 2 fase B werkboek
978-94-92667-02-1
Niveau 3|4 fase A werkboek
978-94-92667-00-7
Niveau 3|4 fase B en C
werkboek
978-94-92667-04-5

€ 29,19
€ 27,64
€ 29,96
€ 30,16

BEGELEIDING
Wat is LesLab?

Korte presentatie over de inhoud en werkwijze van LesLab.

Doelgroep: iedereen verbonden met
LOB
Duur: 1 uur
Max. deelnemers: onbeperkt

gratis

Info@leslab.nl

Training LesLab voor docenten

Leer werken met de webomgeving, onderzoek de
mogelijkheden van LesLab en kom beslagen ten ijs bij
de start van het nieuwe leerjaar door middel
van een kickoff-training.

Begeleiding implementatie
LesLab LOB

Begeleiding bij het inpassen van LesLab in het
onderwijsaanbod opleiding.

Doelgroep: loopbaanbegeleiders en
docenten
Duur: 3 tot 4 uur
Max. deelnemers: 25
Prijs ex. btw per training
Direct bestellen
Inhoud: afhankelijk van de vraag van
de opleiding
Duur: minimaal 2 uur
Prijs ex. btw per persoon per uur

Meer informatie over de licenties en leveringsvoorwaarden, zie gebruikersvoorwaarden en privacy policy.
Wijzigingen voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 452,00

€ 113,00

