BOODSCHAPPENLIJSTJE 1 A (Tip: neem alleen dit blad mee naar de winkel!)
Pennenzak met
o
o
o
o
o
o
o
o
o

markeerstiften (roos, blauw, groen, geel)
passer (voor Wiskunde + P.O. !)
geodriehoek
meetlat 30 cm (niet plooibaar of buigzaam maar recht !!!) (P.O. + workshops)
kleurpotloden (rood, groen, blauw, geel, oranje, paars, bruin)
Gewoon potlood
Pen of balpen (groen, blauw, zwart, rood)
Schaar + lijmstift (type Pritt)
Puntenslijper + witte gom (ook voor P.O.)

Ringmappen (met 2 ringen):
o

8x smalle (flexibele) ringmap (rug +/- 2 cm)
Aardrijkskunde, Nederlands (2), geschiedenis, Frans, techniek,
Sociale activiteiten, Leren Leren)
o 4x dikke ringmap (rug 7 cm, met hefboom)
Wiskunde, Nederlands, Frans
1 ringmap gebruik je om thema’s van verschillende vakken die je pas in het
tweede of derde trimester nodig hebt te bewaren.
o 4x dunne ringmap (3-4 cm)
groene voor Natuurwetenschappen, Godsdienst, workshops, Muziek
 Deze kaften hoef je nog niet allemaal aan te kopen. Sommige vakken kan je
misschien samensteken.
Tekenmateriaal:
o
o

Viltstiften
Plakkaatverf (merk Talens) :

o
o
o
o
o
o
o
o

penselen : nr 2 of 3, nr 5 of 6, nr 9 of 10
Snijmes
zwarte Oost-Indische inkt (liefst in klein potje in plaats van tube)
tekenpen voor Oost-Indische inkt
papiertape liefst niet van het merk Tessa
Potlood : B2 of 2B én HB
wasco’s (indien mogelijk merk Panda)
Stevige tekenkaft, minimum formaat 28 op 37 cm

o
o
o
o
o
o
o
o

Tussenbladen/tabbladen om hoofdstukken te scheiden
Plastic insteekmapjes (50x)
Etiketten
Cursusblok met lange ruitjes
schrift A4 met kleine ruitjes
Rekentoestel TI-30XB Multiview (Texas Instruments)
Schort
Sportschoen met een stevige zool die een goeie demping heeft (geen
vrijetijdsschoenen!)
Sport- / turnzak (liefst stof)

wit, zwart, citroengeel, karmijnrood en magentarood, kobaltblauw en cyaanblauw

Extra:

o

HIER VIND JE ALLES PER VAK
Aardrijkskunde :
o

dun flexibel mapje met 2 ringen (niet samensteken met ander vak!)
o 10-tal plastic insteekmapjes
o +/- 10 lange ruitjesbladen (uit cursusblok)
o markeerstiften (roos, blauw, groen, geel)
Wiskunde
o
o
o
o
o
o

dikke ringmap (6-7 cm)
rekentoestel TI 30XB Multiview (Texas Instruments)
passer
geodriehoek
10 plastic insteekmapjes
ongeveer 20 cursusbladen, aanvullen indien op

Nederlands (steken we altijd in een aparte map)
o dikke ringmap
o 2 dunne, flexibele ringmapjes (2 cm)
o 5 insteekmapjes
Lichamelijke opvoeding
o uniform van de school : blauwe t-shirt en zwart broekje, wordt via de school
aangekocht
o sportschoen met een stevige zool die een goeie demping heeft (geen
vrijetijdsschoenen!)
o alles in een sport-turnzak (liefst stof)
o leerplanner/schoolagenda moet hier ook in passen (deze moet je steeds bijhebben)
Natuurwetenschappen
o Een groene ringmap met 2 ringen, zonder hefboom. 3 cm dik.
o Markeerstiften: roze, groen, blauw, geel
o Pennenzak met daarin je schrijfgerief en 7 kleurpotloden: rood, groen, blauw, geel,
oranje, paars, bruin. Bewaar kleurpotloden in je pennenzak!
o 10 plastic insteekmapjes

Frans
o dikke ringmap voor de volledige cursus
o dunne ringmap voor het hoofdstuk waar we mee bezig zijn
o enkele plastic insteekmapjes met ringetjes om toetsen in te stoppen
Engels:
o Dunne, flexibele ringmap (1-2 cm)
Leren Leren
o Dunne, flexibele ringmap (1-2 cm)
Geschiedenis:
o Dunne, flexibele ringmap + enkele plastic insteekmapjes
Godsdienst
o gewone ringmap (ongeveer 3 cm)
Muzikale opvoeding :
o Ringmap (ongeveer 3 cm)
o 2 insteekmapjes
o gom en potlood
Techniek
o metalen meetlat 30 cm
o ringmap (2 cm)
o 10 plastic insteekmapjes
Workshops
o
o
o
o

meetlat 30 cm
ringmap (3-4 cm)
10 plastic insteekmapjes
5 cursusbladen

Plastische opvoeding
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Stevige tekenkaft, minimum formaat 28 op 37 cm met naam op
Schrift A4 met kleine ruitjes die je vanaf het 1e jaar tot en met het 6de jaar gebruikt
Karton (bv. achterkant van een cursusblok)
Lat 30 cm (niet plooibaar of buigzaam maar recht!)
Passer
Schaar
Kleurpotloden
Viltstiften
Plakkaatverf (merk Talens) : wit, zwart, citroengeel, karmijnrood en magentarood,
kobaltblauw en cyaanblauw
Penselen : nr 2 of 3, nr 5 of 6, nr 9 of 10
Snijmes
Zwarte Oost-Indische inkt (liefst in klein potje in plaats van tube)
Tekenpen voor Oost-Indische inkt
Lijmstift (type Pritt)
papiertape liefst niet van het merk Tessa
Potlood: - B2 of 2B
- HB
Puntenslijper en witte gom
Bijkomend verfmateriaal: Vod, stevig potje voor water met deksel, schepjes min. 5 (bv.
stokjes van waterijs of vorkjes uit de frituur), mengschaaltjes (bv lege dekseltjes van
confituurpotjes), plastic om de bank af te dekken (bv. grijze vuilzak die is opengeknipt) en
schort
Enkel voor het 1e leerjaar aan te kopen: wasco’s (indien je nieuwe koopt, merk Panda)
Al het materiaal wordt in een schoendoos (niet groter dan formaat 17x30 cm) gestopt,
voorzien van naam, voornaam en klas!

EXTRA TIPS i.v.m. de benodigdheden voor 1A
 Voorzie al je mappen, materiaal van een etiket !
 Belangrijk : Laat je werkboeken nog heel !
Niet gaan scheuren voor de eerste les !
(Er staan soms belangrijke codes op de binnenkant van de kaft !)

