Prijslijst schooljaar 2020-2021

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Secundair onderwijs
Toetslicenties
Aantal
schooljaren
Pakket 1 - Alle
toetsen

1

per
ll/jaar

2

per
ll/jaar

€ 18,30

€ 18,30

€ 31,95

€ 15,08

3

per
ll/jaar

€ 43,85 € 13,78

4

per
ll/jaar

€ 47,65 € 11,24

(NL-EN-WIS - overzicht hieronder bij losse licenties)

Pakket 2

€ 8,45

€ 8,45

€ 13,70

€ 6,85

€ 18,85

€ 6,28

€ 21,25

€ 5,31

€ 7,25

€ 7,25

€ 12,10

€ 6,05

€ 16,25

€ 5,42

€ 19,40

€ 4,85

€ 7,25

€ 13,70

€ 6,85

€ 18,85

€ 6,28

€ 21,25

€ 5,31

€ 5,15

€ 5,15

€ 9,25

€ 4,63

€ 13,60

€ 4,53

€ 16,10

€ 4,03

€ 5,15

€ 5,15

€ 9,25

€ 4,63

€ 13,60

€ 4,53

€ 16,10

€ 4,03

€ 5,15

€ 5,15

€ 8,00

€ 4,00

€ 10,90

€ 3,63

€ 13,70

€ 3,43

€ 5,15

€ 5,15

€ 9,25

€ 4,63

€ 13,60

€ 4,53

€ 16,10

€ 4,03

€ 5,15

€ 5,15

€ 9,25

€ 4,63

€ 13,60

€ 4,53

NL compleet

Pakket 3

NL Diatekst+Diawoord+Diafoon

Pakket 4

€ 7,25

NL Diatekst+Diawoord+Diaspel

Pakket 5
NL Diatekst+Diawoord

Pakket 6
NL Diatekst+Diaspel

Pakket 7
NL Diatekst+Diafoon

Pakket 8
Engels Diatekst+Diawoord

Pakket 9
Diawisk*+Diacijfer*

Losse licenties
Diatekst (NL of EN)
Diaspel (NL)
Diacijfer*

€ 3,20
€ 2,30
€ 3,20

Diawoord (NL of EN)
Diafoon (NL)
Diawisk*

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30

*met nanormering
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Leermiddelen Nederlands
Route

Geïntegreerde kernmethode Nederlands voor de eerste graad (a-stroom).
10 thematische modules waarbij de bronnen centraal staan, 417 blz. full colour, geperforeerd.
Inkijkexemplaar

Losse verkoop voor klassikaal gebruik
rechtstreeks bij Uitgeverij DiaBe
via tussenhandel

€ 35
€ 41

Exclusief verzendkosten. Wordt rechtstreeks geleverd en gefactureerd door distributiecentrum Pelckmans.

Digitale handleiding

voor alle leerkrachten (schoolabonnement)
eenmalig, met gratis updates

€ 195

Voordeelpakket Nederlands eerste graad (voor 2 jaren)
•
•
•
•

Route
4 licenties Diatoetsen Nederlands: Diatekst (2) en Diawoord (2)
licentie Diaplus Tekstenlab Nederlands*
Groei>>!

rechtstreeks bij Uitgeverij DiaBe
via tussenhandel

€ 58**
€ 64

* bij min. afname van 80 pakketten, indien minder met toeslag
** Indien de school het graadpakket Nederlands rechtstreeks wenst te bestellen via de uitgeverij wordt het
graadpakket als volgt verrekend:

•

Route Nederlands leerwerkboek:

€ 33 per leerling

Exclusief verzendkosten. Wordt rechtstreeks geleverd en gefactureerd door distributiecentrum Pelckmans.

Voor het resterende bedrag worden volgende licenties en schooljaarabonnementen
geactiveerd in het schoolaccount:
€ 25 per leerling
• Diatoetsen Diatekst en Diawoord Nederlands
• Diaplus Tekstenlab Nederlands**
• Groei>>!: alle groeipakketten
(excl. gebruikersonkosten Capisj)
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Groei>>!

Interactief oefenmateriaal

Differentiëren a.d.h.v. ingeschaald oefenmateriaal volgens referentieniveaus
• Groeipakket voor vaardigheden: lezen, woordenschat en kijken/luisteren
• Groeipakket voor taalbeschouwing: werkwoordspelling
• Groeipakket voor taalbeschouwing: woordspelling
• Groeipakket voor taalbeschouwing: woordvorming, letterlijke en figuurlijke taal, communicatie …
• Groeipakket voor taalbeschouwing: zins- en woordleer

Prijs per groeipakket:

Voordeelpakket Groei>>!
Alle groeipakketten

€ 3,50 euro

€ 12,50 euro

Prijs voor gebruikersonkosten Capisj:

€ 1,20 euro per jaar en
per gebruiker

Diaplus Tekstenlab Nederlands

€ 420

Online tekstenbank met meer dan 900 teksten en bijbehorend oefenmateriaal voor basis- en secundair
onderwijs. Eenvoudig differentiëren op elk niveau.
Koppeling met groeiwijzer en referentieniveaus. Abonnement per school en schooljaar van besteldatum tot 31 juli.
Beschikbaar in het schoolaccount voor het ganse leerkrachtenteam (vakoverschrijdend, transversale doelen).

www.diaplus.be

Voordeeltarieven bij afname toetslicenties in schooljaar 2020-2021
Grote school >150 leerlingen
Kleine school <150 leerlingen

€ 350
€ 295

Abonnement per school en schooljaar van besteldatum tot 31 juli.
Het aantal leerlingen op de schoollocatie onafhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Diaplus.
DiaBe BV behoudt zich het recht voor om dit te controleren.

Voordeelpakket Diaplus Nederlands + LEES#BE - uitgave nr. 1

Jaarabonnement Tekstenlab
+ tijdschrift LEES#BE (min. 15 stuks)
Werkbladen en handleiding

zie tarieven hierboven

€ 3 per stuk
€ 50
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LEES#BE - uitgave nr. 1

Tijdschrift, 8 thema’s, 40 blz. Full colour druk, met oognieten.
Inkijkexemplaar

Losse verkoop voor klassikaal gebruik (min. afname 15 stuks)

€5

Werkbladen en handleiding

€ 50

Leermiddelen Engels

€235

Exclusief verzendkosten

met communicatieve opdrachten, lesfiches en aanpasbare beoordelingsfiches (ca. 200 blz.)
digitaal verkrijgbaar via link

Diaplus Tekstenlab Engels

Online tekstenbank met +/- 145 teksten en bijbehorend oefenmateriaal. Eenvoudig differentiëren op 3
niveaus, 45 thema’s.
Koppeling met groeiwijzer en referentieniveaus. Abonnement per school en schooljaar van besteldatum tot 31 juli.
Beschikbaar in het schoolaccount voor het ganse leerkrachtenteam.

www.diaplus.be

Voordeeltarieven bij afname toetslicenties in schooljaar 2020-2021
Grote school >150 leerlingen
Kleine school <150 leerlingen

€ 195
€ 170

Abonnement per school en schooljaar van besteldatum tot 31 juli.Het aantal leerlingen op de schoollocatie
onafhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van Diaplus. DiaBe BV behoudt zich het recht voor
om dit te controleren.
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Service, advies en scholing
Gratis aanbod voor alle klanten
Gratis voor alle klanten die voor schooljaar 2020-2021 licenties en/of leermiddelen hebben
besteld:
•
•
•
•
•

LVS-lerarenmodule met rapportages
helpdesk: telefonisch en via e-mail bereikbaar
servicegesprekken, belafspraken voor bijkomend advies
2 x schooljaar regionale info- en vormingssessies
gratis vervolgbezoek voor de resultatenbespreking in het eerste jaar van deelname

Workshop op maat van de school (2,5 uur)

€ 450
Na een telefonisch voorgesprek komen we een dagdeel op school om jou/jullie op weg te helpen met het
digitale systeem en de praktische en beleidsmatige organisatie van de toetsen en rapportages in jouw
school. Daarnaast geven we advies over verdere implementatie en borging.
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