
Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

€    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €  

€      Koopprijs

Wereldse

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

groep 5/6 30-35 €    

Grote dromen

Minder is meer

Iedereen is anders

Beestachtig mooi

Online wereld

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

groep 7/8 30-35 €    

Van de straat

Oorlogsgeheimen

Terug naar de toekomst

Familiedrama's

Ik hou van jou



Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €  

€      Koopprijs

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.

groep 4 estafette €    89,00

groep 4 estafette 30-35 €    89,00

groep 4 estafette 30-35 €    89,00

groep 4 estafette 30-35 €    89,00

E4A - feest

E4B - buiten spelen

M4A - avontuur

groep 5 estafette 30-35 €    89,00

groep 5 estafette 30-35 €    89,00

groep 5 estafette 30-35 €    89,00

M5B -muziek

E5A - dieren

M5A - gezondheid

E5B – reizengroep 5 estafette 30-35 €    89,00

30-35

M4B - familie

groep 6 estafette 30-35 €    89,00M6A - gevoel

groep 6 estafette 30-35 €    89,00M6B - techniek

groep 6 estafette 30-35 €    89,00E6A - andere landen

groep 6 estafette 30-35 €    89,00E6B – sport

groep 7 estafette 30-35 €    89,00M7A - vriendschap

groep 7 estafette 30-35 €    89,00M7B - natuur

groep 7 estafette 30-35 €    89,00E7A - kunst

groep 7 estafette 30-35 €    89,00E7B - eten en drinken

groep 8 estafette 30-35 €    89,00M8A - andere tijden

groep 8 estafette 30-35 €    89,00M8B - theater

groep 8 estafette 30-35 €    89,00E8A - wonen

groep 8 estafette 30-35 €    89,00E8B – wereldwijs

Wouter Jooren
Stempel



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep 4 Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 4 AllesIn1 30-35 €    

groep 4 AllesIn1 30-35 €    

groep 4 AllesIn1 30-35 €    

groep 4 AllesIn1 30-35 €    

groep 4 AllesIn1 30-35 €    

Aadrijkskunde

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

Cultuur

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

Geschiedenis

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

Techniek

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

Natuur

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

groep 5-8 AllesIn1 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.

- inclusief het leveren en ophalen.

- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€      

Dieren

Planten

Mensen

Milieu en Kringloop

Nederland

Koopprijs

Vervoer en verkeer

Energie

Communicatie

Bouwen

Gouden Eeuw

Moderne geschiedenis

Prehistorie, Grieken en Romeinen

Middeleeuwen

Kleding en sport

Kunst

Geloof

Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen

Voeding

Europa

Afrika en Azië

Wanneer was dat?

Hoe werkt het?

Wat groeit en bloeit

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Waar is het?

Jij en ik!

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 4 Atlantis 20 €    

groep 4 Atlantis 20 €    

groep 4 Atlantis 20 €    

groep 4 Atlantis 20 €    

groep 5 Atlantis 20 €    

groep 5 Atlantis 20 €    

groep 5 Atlantis 20 €    

groep 5 Atlantis 20 €    

groep 6 Atlantis 20 €    

groep 6 Atlantis 20 €    

groep 6 Atlantis 20 €    

groep 6 Atlantis 20 €    

groep 7 Atlantis 20 €    

groep 7 Atlantis 20 €    

groep 7 Atlantis 20 €    

groep 7 Atlantis 20 €    

groep 8 Atlantis 20 €    

groep 8 Atlantis 20 €    

groep 8 Atlantis 20 €    

groep 8 Atlantis 20 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €   

€      Koopprijs

In de schijnwerpers

Indonesië

Industrie

Het brein

Leven onder de loep

Is dat kunst?

Verdwenen beschavingen

De ruimte

Belangrijke uitvindingen

Leven op/in zee

Vrijheid

Een vak apart

Ontdekkingsreizen

Over de grens

De lucht in

In het wild

Kriebelbeestjes

Speel je mee?

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Op stap

Eet smakelijk

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 3/4 Blink wereld 20 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 3/4 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 5/6 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

groep 7/8 Blink wereld 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €  

€      

Klimaatkenners

Slimme uitvindingen / Handige uitvinders

De wereld rond / Hallo wereld!

Fantastische families

Op leven en dood

Machtige media

Oorlog en vrede

Duurzaam design

Dit wil ik zeggen

Koopprijs

Altijd onderweg

De experimentele keuken

Reis de wereld rond

Wereldsterren

Stem op mijn partij!

Bijzondere bewoners

De groene fabriek

Wonderlijke uitvindingen

Het wereldrestaurant

Wereldse kinderen

Aardse extremen

Ik hou van Holland

Stadsmakers

Sterke verhalen

Gezellige tradities

Honderden huizen / Bouwen maar!

Oerlang geleden / Terug naar de dino's

Beestjes in de buurt / Natuurspeurders

Op ruimtereis / Ruimtereizigers

Kijken naar vroeger

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Mijn geschiedenis / Ik en mijn familie

Op wereldreis / Op ontdekkingsreis

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

Onderbouw DaVinci €   

Onderbouw DaVinci 

Onderbouw DaVinci 

Onderbouw DaVinci 

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci Samen op de wereld 30-35 €    

Middenbouw DaVinci De wereld in de toekomst 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Middenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci Grieken en Romeinen 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci Middeleeuwen 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

Bovenbouw DaVinci 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€     

 Inventarisatieformulier

Koopprijs

Aziaten 

Nieuwste tijd 

Ottomanen 

 Nieuwe tijd 

Maori  

Indianen 

Vikingen 

De eerste mens

Leven op het land

Egyptenaren 

Van ridders tot ruimtevaart

Het begin

Het leven in en rond het water

Lang geleden

Schatten van de aarde

Weer en water

Wie ben ik

Over polen en planeten

Zomer

Herfst

Winter

Thema Leverdatum 

Lente

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 5 Faqta 20 €    

groep 5 Faqta 20 €    

groep 5 Faqta 20 €    

groep 5 Faqta 20 €    

groep 5 Faqta 20 €    

groep 5 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 6 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 7 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

groep 8 Faqta 20 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €   

€      ,00Koopprijs

Wind, water en vuur

Onze eeuwige aarde

Wereldoorlog en Holocaust

Leven zonder YouTube

Werken waar je wilt

Onze kleine aarde

Werken tot je erbij neervalt

Alles moet anders

Werken in het buitenland

Droge of natte voeten

Veroveraars

Nieuwe steden

Planten en dieren

Onze groene aarde

De wereld in brand

Op zoek naar vrijheid

Dat is mooi werk

Donder en bliksem

Onze blauwe aarde

Gouden Eeuw

Ontdek je buurt

Weer en wind

Weet wat je eet

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Jagers en boeren

Grieken en Romeinen

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €  

€      Koopprijs

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie � van +/- � 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en)� bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.

30-35



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Pagina 1 van 3

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 20 €     

groep 1-2 IPC 35 €     

groep 1-2 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 20 €     

groep 3-4 IPC 20 €     

groep 3-4 IPC 20 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

groep 3-4 IPC 35 €     

Zie de volgende pagina's voor de overige thema's.

Wat mensen doen

We zijn wat we eten

Wie ben ik

Vakantie!

Van top tot teen

Vervoer

Onze wereld

Sensationeel

Tijd detectives

Hoe gaat het ermee?

Ik leef

Magische media

De verhalen die mensen vertellen

Feest

Gebouwen

Speelgoed

Bloemen en insecten

Dag en nacht

Brainwave

Circus

Zo spelen wij

Aan tafel

Beestenboel

Speuren en verzamelen

Tijd voor een feestje!

Vakantie

Wat trek jij aan?

Welkom in de wereld

Welkom in het poppentheater

Brrr. Wat is het koud

Huis en tuin

Van A naar B

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Bloemen en planten



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Pagina 2 van 3

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 5-6 IPC 20 €     

groep 5-6 IPC 20 €     

groep 5-6 IPC 20 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 5-6 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

Zie de volgende pagina voor de overige thema's.

Nadenken over drugs

Nederland waterland

Met de stroom mee

Missie naar Mars

Mythen en legenden

Hier en nu, daar en toen

Hoe het nieuws wordt gemaakt

Hoe ziet onze wereld eruit

Het beweegt

Het milieu

Het zwarte goud

Een dorp bouwen

Een leven lang fit

Gevoelens

Computers en robots

De prijs van vooruitgang

De wijde wereld

Woon jij hier in de buurt?

Zij maakten het verschil

Tijd en plaats

Uitvindingen en machines

Wat eten we vandaag?

Samenleven

Schatten

Schilderijen, foto's en afbeeldingen

Mode

Ontdekkingsreizigers en avonturiers

Red de wereld (Het regenwoud)

Ben je in vorm?

Dinosaurussen

Jong en oud

Luchthavens

Actieve planeet

Andere plaatsen, een ander leven

Thema Leverdatum 

Chocolade

Jonge ondernemers

 Inventarisatieformulier
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Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

groep 7-8 IPC 35 €     

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €     

€      Koopprijs

Wat als het jou overkwam

Weer en klimaat

Zo zien zij de wereld

Vakantieshow

Verhuizende mensen

Voortrekkers van verandering

Op de kermis

Opgroeien

Reizen door de tijd

Olympische Spelen

Onderzoekers

Onze plaats in de ruimte

Thema Leverdatum 

Nederland wordt Nederland

Nieuwe materialen maken

 Inventarisatieformulier

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

Onderbouw Jeelo 30-35 €    

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo Veilig in het verkeer 30-35 €    

Onderbouw Jeelo Zorgen voor jezelf en anderen 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Onderbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €    

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo Veilig in het verkeer 30-35 €    

Bovenbouw Jeelo Zorgen voor jezelf en anderen 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

Bovenbouw Jeelo 30-35 €     ,00

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.

- inclusief het leveren en ophalen.

- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€     

Omgaan met geld 

Koopprijs

Inrichten van de eigen omgeving

Omgaan met natuur 

Veilig helpen 

Leren van personen van vroeger

Omgaan met geld 

Leren voor later

Zorgen voor dieren

Beleven van onze planeet 

Omgaan met elkaar

Maken van je eigen product 

Inrichten van de eigen omgeving

Omgaan met natuur 

Veilig helpen 

Leren van personen van vroeger

Leren voor later

Zorgen voor dieren

Beleven van onze planeet 

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Omgaan met elkaar

Maken van je eigen product 

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.
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Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

onderbouw Leskracht 20 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

middenbouw Leskracht 30-35 €    

Zie pagina 2 voor de bovenbouw thema's.

Werelds leven

Oeroude verhalen

Techniek moet je doen

Uitvinders

Wereldse gebieden

Flora & Fauna

Weer & klimaat

Natuurkrachten

Ontwerpen en produceren

Van handel naar industrie

Zoogdier mens

Mijn dorp/stad

St Juttemis tot party

Duurzaam leven

Jij en ik

Samenleving

Techniek moet je doen

Wereldse gebieden

Werelds leven

Mijn lichaam

Naar buiten

Natuurkrachten

St Juttemis tot party

Duurzaam!

Ontwerpen en maken

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Samenleven

Mijn dorp/stad
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Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

bovenbouw Leskracht 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €   

€     Koopprijs

Oeroude verhalen

Uitvinders

Wereldse gebieden

Werelds leven

Weer & klimaat

Natuurkrachten

Techniek moet je doen

Van handel naar industrie

Zoogdier mens

Flora & Fauna

St Juttemis tot party

Duurzaam leven
Ontwerpen en produceren

Jij en ik

Samenleving

Mijn dorp/stad

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw
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Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

r €    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

€    

Onderbouw

Zie de volgende pagina voor de overige thema's.

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

De themaperiodes van  zijn korter dan de themaperiodes van andere wereldoriëntatiemethodes. Hierdoor zijn er meer 
themapakketten per schooljaar nodig. Om de kosten voor -scholen op jaarbasis toch billijk te houden, bevatten de 
Themapleinpakketten van   boeken. Zo kunnen wij de pakketten tegen de aantrekkelijke prijs van €  per thema 
aanbieden. Om de transportkosten voor Themaplein toch rendabel te houden, kunnen -pakketten alleen besteld worden bij 
een minimumafname van twee pakketten. Deze twee of meerdere Themapleinpakketten (van dezelfde of van verschillende 
thema’s) worden dan op dezelfde data gebracht en gehaald. 



Onderbouw
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Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

r
€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

€  

Onderbouw

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 
 

       
    

     

      

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€     Koopprijs

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 5/6 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 5/6 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 5/6 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 5/6 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 7/8 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 7/8 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 7/8 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

groep 7/8 Naut, Meander,
Brandaan 35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €   

€      ,00Koopprijs

Naut, Meander, Brandaan

De toekomst

Het zonnestelsel

Het ideale huis

Uitvinders

Zuinig met energie

Superslimme natuur

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Op een onbewoond eiland

Ons eten

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.



Onderbouw

Tel: 076-2050101
Mail: service@schoolsupport.nl

Geef  bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online

groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 3-4 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

groep 5-8 TopOndernemers 30-35 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.

- inclusief het leveren en ophalen.

- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€     

Sport en ontspanning

Water, aarde,  lucht envuur

1 tot 15

Met z'n allen

Niets staat stil

Langs de waterkant

A tot Z

Ik, jij wij

Koopprijs

Amerika

Vlinders in je buik

Multimedia

Derde wereld

Oorlog en vrede

Boerderij

Reizen

Wereld in het klein

Wie ben ik

Wereld om mij heen

Hup Holland Hup

Wat een verschil

Doos op zolder

Kinderboerderij

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Vakantie

Hier woon ik

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.
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Inventarisatieformulier

Groep Methode Leverdatum Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per 

pakket

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €      

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €      

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €      

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 1/2 TopOntdekkers 20 €     

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 3-4 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

 Geef je bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online/themaplein

Natuur en seizoenen

Mens en lichaam

Beestenbende

Vriendschap en cultuur

Voeding en sport

School en werk

Vroeger en nu

Boerderij 

Vakantie en verkeer

Huis en thuis

Mens en lichaam

Techniek en wetenschap

Nederland en de wereld

Vriendschap en cultuur

Voeding en sport

Natuur en seizoenen

Vroeger en nu

Boerderij 

Beestenbende

Vakantie en verkeer

Huis en thuis

School en werk

Techniek en wetenschap

Nederland en de wereld

Voeding en sport

Natuur en seizoenen

Mens en lichaam

Boerderij 

Beestenbende

Vriendschap en cultuur

Huis en thuis

School en werk

Vroeger en nu

Thema Aantal

Vakantie en verkeer
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Inventarisatieformulier

Groep Methode Leverdatum Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per

pakket

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 5-6 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

groep 7-8 TopOntdekkers 35 €      

 Geef je bestelling/reservering door via: https://bestel.schoolsupport.online/themaplein

Mens en lichaam

Techniek en wetenschap

Nederland en de wereld

Thema Aantal

School en werk

Vroeger en nu

Boerderij 

Beestenbende

Vriendschap en cultuur

Voeding en sport

Natuur en seizoenen

Huis en thuis

Nederland en de wereld

Vakantie en verkeer

Techniek en wetenschap

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.

- inclusief het leveren en ophalen.

- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €    

€     Koopprijs
1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.
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Bouw Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

onderbouw VierKeerWijzer 15 €    

Onderbouw

Zie de volgende pagina's voor de overige thema's.

Tellasia (rekenen)

Op safari

Ridders en kastelen

Dino's

Ik hou van Holland

In de dierentuin

Op reis (verkeer)

Vakantie (zomer)

Sprookjes

Van de boerderij

Hallo wereld

Piraten

Alles groeit (lente)

De circusschool

Sterren en planeten (Kerst)

Het is koud (winter)

In het ziekenhuis

Kunst

Hij komt… (Sinterklaas)

In het restaurant (Kerst)

Letterfeest (KBW)

Het weer

Indianen

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Mijn lijf

Wonen

De themaperiodes van VierKeerWijzer zijn korter dan de themaperiodes van andere wereldoriëntatiemethodes. Hierdoor zijn er meer 
themapakketten per schooljaar nodig. Om de kosten voor VierKeerWijzer-scholen op jaarbasis toch billijk te houden, bevatten de 
Themapleinpakketten van VierKeerWijzer 15 boeken. Zo kunnen wij de pakketten tegen de aantrekkelijke prijs van €  per 
thema aanbieden. Om de transportkosten voor Themaplein toch rendabel te houden, kunnen VierKeerWijzer-pakketten alleen 
besteld worden bij een minimumafname van twee pakketten. Deze twee of meerdere Themapleinpakketten (van dezelfde of van 
verschillende thema’s) worden dan op dezelfde data gebracht en gehaald. 
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Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 3-5 VierKeerWijzer 15 €    

Geschiedenis

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6/7/8 VierKeerWijzer 15 €    Kunst door de tijden heen

Zie de volgende pagina's voor de overige thema's.

 De laatste tijd

 Twee keer oorlog

 Pruiken en revoluties

 Industrie

 Ontdekkingsreizen

 Tachtig jaar oorlog

 Gouden eeuw

 Ridders en kastelen

 Stad in de middeleeuwen

 Romeinen

 Kloosters

 Vikingen

 Oude Egypte

 Prehistorie

 Vroeger was het anders

 Van vroeger tot nu

Dino's

Op safari

Vogels in de winter

Ridders en kastelen

Ik hou van Holland

Tellasia

Sterren en planeten

Hallo wereld

Op reis (verkeer)

Makoce (indianen, Sami, inuït)

Kunst (museum)

Sint

 Inventarisatieformulier

Thema Leverdatum 

Mijn lijf

Herfst
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Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

Natuur anders

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

Thema Leverdatum 

Zie de volgende pagina voor de overige thema's.

Groeien

 Stenen

 Werelddieren

 Rechten van de natuur

Kleine beestjes

Van binnen

Eten en drinken

Dieren in Nederland 

Eten van het land

Natuur om je heen 

Dino's 

Fossielen

 Walvissen

Heet onder onze voeten

Sterren en planeten

Over de bloemen en de bijtjes

 Reptielen

Paddenstoelen

Skelet

Vlinders

Poolgebieden anders

Uilen

 Onder water

 Roofvogels

 Bewegen is gezond

 Zintuigen

 Herfst

 Vogels

 Allergie

Het weer

 Inventarisatieformulier

Oerdieren

Huisdieren
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Groep Methode Aantal Ophaaldatum Aantal boeken
Huurprijs per
themapakket

Aadrijkskunde anders

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 5 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 6 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 7 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

groep 8 VierKeerWijzer 15 €    

De genoemde prijzen zijn: 
- inclusief 9% BTW.
- inclusief het leveren en ophalen.
- inclusief de licentie voor het overeenkomstige thema binnen Themaplein.nl (ook via Basispoort).
- exclusief 3% auteursvergoeding.
- van toepassing voor een maximale huurperiode van 13 weken.

Indien de school zich voor een heel schooljaar abonneert (je reserveert minimaal 6 themapakketten voor het schooljaar vooruit) ontvang je een korting van 6% 
op de Themaplein boekpakketten. Bij een abonnement worden alle thema's in september gefactureerd.

Boekenkast

Ook is er de mogelijkheid tot het huren of kopen van een verrijdbare lage bladerkast, 
met ruimte voor alle boeken van je thema's. Een ideale manier om flexibel te
werken met je themapakketten: in de klas en op leerpleinen!

Aantal
Huurprijs per schooljaar. €     

€      

Thema Leverdatum 

Koopprijs

Van bovenaf

Waar woon ik

Nederland

Zuid-Amerika

VS

Azie en Oceanie

Afrika

Noord-Europa

Zuid - en Midden- Europa

Oost Europa

West-Europa

Noord Nederland

West Nederland

Zuid Nederland

Oost Nederland

 Inventarisatieformulier

Vakantie

1 kast is geschikt voor de opslag/presentatie van +/- 40 boeken.
De leverkosten voor de boekenkast(en) bedragen € 55,-. Zowel bij de afname van één of meerdere kasten.


