Overzicht van de zelf aan te schaffen lesmaterialen
2022-2023 (versie 16-6-2022)
Deze materialen worden eenmalig door school verzorgd en in rekening gebracht via de
ouderbijdrage factuur (totaal ca. € 25,-)
•
•

Een tekendoos met daarin een set kleurpotloden, een set penselen, een set
plakkaatverf, een kroontjespen, een potje inkt, een gum, een fineliner en een potlood HB.
A4 werkboek (dummy) voor beeldende vorming.

Zelf aan te schaffen 1e leerjaar:
▪
▪
▪
▪
•
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

agenda;
stevige schooltas of rugzak;
(Nederlands) handwoordenboek Nederlands-Nederlands
(Engels) -Van Dale pocketwoordenboek Engels-Nederland vanaf de 4e herziene druk;
-Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels vanaf de 4e herziene druk;
(Frans) 2 grote schriften, een rode en een groene pen;
(lichamelijke opvoeding) wij raden u aan de sportkleding te merken
- een shirt en een broekje;
- sportschoenen voor binnen en buiten;
- een sporttas.
6 schriften gelinieerd + 3 met ruiten van 1 bij 1 cm;
eenvoudige passer;
geodriehoek;
2 potloden: HB en 2B;
schaar;
lijmstift;
vlakgom (geen plastic);
vulpotlood of potlood 2H;
rekenmachine Casio FX-82MS (ca. € 10);
snelhechtermapjes (diverse vakken);
(science) A4-schrift met ruitjes 1 cm.

Indien er via school materiaal aangeschaft dient te worden, wordt u daar uiteraard nog over
geïnformeerd.

2e leerjaar
Zie lijst 1e leerjaar aangevuld met:
▪ (Frans) woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans;
▪ (natuurkunde) schrift A4 met ruitjes 1 cm;
▪ (science) A4- schrift met ruitjes 1 cm.

3e leerjaar
Zie lijst 1e en 2e leerjaar, aangevuld met:
▪ (natuurkunde); zie 2e leerjaar.
▪ (science) A4-schrift met ruitjes 1 cm.

zelf aan te schaffen boeken en materialen 2022-2023

Bovenbouw
Zie bovenstaande aangevuld met:
wiskunde:

grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T (nieuw ruim € 100,-.);

informatica:

usb-stick van tenminste 4gb;

natuurkunde:

schrift A4 met ruitjes 1,0 cm.

Nederlands:

4 en 5 havo: markeerstiften, 2 stofmappen;
4, 5 en 6 vwo: handwoordenboek Nederlands-Nederlands, markeerstiften,

Frans:

woordenboek Nederlands-Frans en Frans-Nederlands (Prisma/Spectrum)
en 1 groot schrift aan het begin van het jaar;

Duits:

Van Dale woordenboek Duits-Nederlands vanaf de 4e druk
Van Dale woordenboek Nederlands-Duits vanaf de 4e druk.
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