Benodigdheden 1b
Als je twijfelt over een aankoop, stel deze dan uit tot begin september. Je krijgt nog voldoende tijd om
met al je materiaal in orde te zijn.

algemene benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•

een blauwe, groene en rode pen
een potlood, gom, puntenslijper, latje en schaar
fluostiften: geel, groen, oranje, blauw en roos
kleurpotloden: een 10-tal kleuren
een cursusblok met commerciële ruiten (= lange ruiten)
een sorteermap met minstens 6 vakjes, dit wordt je vervoersmap voor documenten
een perforator thuis of op school

specifieke benodigdheden per vak
Het aantal ringmappen kan beperkt worden door een aantal vakken samen op te bergen. Wacht dus
nog met de aankoop hiervan. Let op: koop geen ringmappen met 4 ringen, want alle kopieën worden
gegeven met 2 gaatjes.
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• een eenvoudig rekenmachine, dit
kan eventueel ook via school
worden aangekocht (zie brief)
• een meetlat
• een geodriehoek
• klein ringmapje met
insteekhoesjes voor de
hulpkaartjes van wiskunde, dit
wordt aangekocht via de school en
wordt verrekend via de
schoolrekening, dit hoef je dus
NIET zelf aan te kopen
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beeld

• een tekenpotlood
• een lat van 30 cm
• een schetsboekje A5
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• een sportzak van de Broederscholen*,
deze wordt tijdens de eerste sportles
uitgedeeld en wordt verrekend via de
schoolrekening
• een zwarte of donkerblauwe turnbroek
• een T-shirt van de school*, dit wordt
tijdens de eerste les uitgedeeld en wordt
verrekend via de schoolrekening
• sportschoenen voor in de sportzaal met
zolen die geen zwart afgeven
• zwemkledij: voor de jongens een
zwembroek zonder zakken (geen short)
en voor de meisjes een badpak (geen
bikini), een zwembril is aangeraden

lichamelijke opvoeding

techniek
techniek – DOE!
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*prijzen: zie brief werkmateriaal
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• 3 schutbladen
• veiligheidsschoenen, deze zijn verplicht
en kunnen via de school worden
aangekocht*
• een overall of een oude broek en een
oude trui, een overall kan eventueel
aangekocht worden via de school*
• een geodriehoek (zie wiskunde)
• aansluitende, PROPERE
werkhandschoenen

