Voor klas 1 dien je de hierna vermelde schoolmiddelen
zelf aan te schaffen:
❏ EEN OVERZICHTELIJKE AGENDA
❏ EEN ETUI MET EEN PAAR PENNEN EN MARKEERSTIFTEN
❏ EEN CHROMEBOOK (ouders hebben een mail ontvangen met in de bijlage
informatie over het bestellen van het chromebook)
❏ 8 GELINIEERDE SCHRIFTEN (voor de vakken Latijn, Frans, Duits, Engels,
Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst)
❏ Eén 23 RINGSMAP MET GELINIËERD PAPIER ERIN EN TABBLADEN (voor de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Science en muziek)
Verder heb je de volgende dingen nodig voor onderstaande vakken:
VOOR NEDERLANDS:
❏ een insteekhoes/mapje
❏ een pocketwoordenboek Prisma/Van Dale (niet verplicht)
VOOR WISKUNDE:
❏ ruitjesschrift A4 formaat (grote ruit),
❏ scherp potlood of goed vulpotlood
❏ geodriehoek,
❏ passer met 2 vaste benen,
❏ rekenmachine met wiskundige notatie, een van de volgende merken/typen:
Texas Instruments: TI-30XB-Multiview
Casio: FX-82EX
(Ouders hebben een mail ontvangen met in de bijlage informatie over het
bestellen van de rekenmachine.)
GESCHIEDENIS:
❏ doorzichtige insteekhoezen waar de blaadjes niet uit kunnen vallen (alles 23-rings)
VOOR SCIENCE:
❏ kleurpotloden
❏ een schaartje
❏ een lijmstift
❏ een HB-potlood
❏ geodriehoek (zie bij wiskunde)
❏ rekenmachine (zie bij wiskunde)
VOOR GODSDIENST:
In de loop van het jaar zal een Bijbel aangeschaft moeten worden. Dit hoeft nog niet aan het
begin van het jaar, je krijgt eerst voorlichting over verschillende vertalingen, daarna kan je je
eigen keuze maken.

VOOR TEKENEN:
❏ potloden HB, 2B en 4B
❏ een vlakgom
❏ een puntenslijper
VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING:
❏ Wit sportbroekje
❏ sportschoenen voor binnen
❏ sportschoenen voor buiten
❏ Een joggingpak is wenselijk voor veld-gym.
❏ Scheenbeschermers
❏ Een bitje voor hockey (verkrijgbaar bij de meeste sportwinkels)
❏ Een regenjas
(Aan het begin van het begin van het schooljaar krijg je gratis een polo-shirt met
schoolembleem.)
VOOR MUZIEK
❏ Oortjes die je kan gebruiken voor je telefoon of chromebook.

