SAMEN ONTDEKKEN,

LEZEN, LEREN EN

INFORMATIEVERWERKEN

OP ELK
DEVICE!

DC ONLINE is je themabieb online! Daar vind je alle leesboeken van Documentatiecentrum die
de laatste 5-7 jaar zijn verschenen en nog gaan verschijnen online. Om te gebruiken op je eigen
digibord, voor je leerlingen om te lezen op school, thuis en natuurlijk voor de eerste werkstukken
en presentaties. Met de fraai geïntegreerde, kindvriendelijke zoekmachine van Wizenoze vind je
bovendien bij elk thema en leesboek moeiteloos passende video’s en weblinks.
JE DOCUMENTATIECENTRUM OM ELKE DAG TE GEBRUIKEN

... je abonnement, ons aanbod
én DC ONLINE!
Abonneren op losse reeksen
Kijkdoos

Voor leerjaren
Aantal kastboeken per jaar
Kosten per schooljaar
(brinlocatie; 2018-2019)

Mini Informatie
Compleet

Junior
Informatie

Informatie

1-4

3-5

5-7

8

8

16 + 16
plusboeken

20

24

€ 145

€ 265

€ 185

€ 215

* )Bij een abonnement op een losse reeks ontvang je naast de kastboeken een licentie tot de overeenkomstige reeks binnen het DC Online portaal.

Abonnementen worden automatisch verlengd per 1 augustus , opzeggen kan tot 1 augustus. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Abonneren op alle reeksen
DC ONLINE BASIS
Kijkdoos, Mini Informatie,
Junior Informatie en
Informatie Online

DC ONLINE BASIS mét Kastbieb
Kijkdoos, Mini Informatie, Junior
Informatie en Informatie Online
+ Startbieb van 60 kastboeken.

Schoolgrootte 1 - 100 ll-en

€ 325

€ 525

Schoolgrootte 101 - 200 ll-en

€ 445

€ 645

Schoolgrootte 201 - 300 ll-en

€ 565

€ 765

Schoolgrootte 301 - 400 ll-en

€ 695

€ 895

Schoolgrootte v.a. 401 ll-en

€ 795

€ 995

op aanvraag

op aanvraag

Kosten per schooljaar
(brinlocatie; 2018-2019)

Bovenschoolse licenties:
op aanvraag

*) Kosten per school, o.b.v. het officiële aantal ll-en/brinlocatie. Facturatie jaarlijks

in september. Start tijdens het schooljaar wordt (alleen bij DC Online Basis) naar
rato verrekend. Licenties worden automatisch verlengd per 1 augustus , opzeggen
kan tot 1 augustus. Licentiebeheer kan ook in het licentiebeheersysteem van
Schoolsupport voor de platformen DC Online, Plannex21, Leesplaneet en voor alle
mijnSchoolsupport online uitgaven. Licenties zijn ook bestelbaar via de schoolleverancier. Alle prijzen zijn inclusief btw.

deze breid je
met minimaal 60
kastboeken per
schooljaar uit!

+31 (0)7620 50101
info@documentatiecentrum.nl
www.documentatiecentrum.nl
www.dconline.nl

Of maak een afspraak en bezoek ons informatiecentrum: Leerlooierstraat 6 - Etten-Leur (vlak bij Breda)

* Dit aanbod is voorbehouden aan scholen in basis- en

speciaal
onderwijs
loopt tot
december 2018.
JE DOCUMENTATIECENTRUM
OM
ELKEenDAG
TE15 GEBRUIKEN

Documentatiecentrum is een activiteit van uitgeverij Ars Scribendi h.o.d.n. Schoolsupport.

