MATERIAALLIJST 1B – BOODSCHAPPENLIJSTJE
(Neem ALLEEN DIT BLAD mee naar de winkel.)


Pennenzak met:
 Groene, blauwe, rode balpen
 Schrijfpotlood
 Kleurpotloden (rood, groen, geel, blauw, bruin, oranje, paars, roze
 Gom
 Schaar
 Lijmstift
 Latje
 Geodriehoek
 Groene, roze, gele en blauwe markeerstift












Stevige tekenfarde (min. 27 op 36 cm)
Tekenpotlood HB en 2B
Witte tekengom
Slijper
LAT (min 30cm) (niet flexibel)
Snijmes
3 penselen (ROND penseel: dun, middel, dik bv.3,7,10.)
Viltstiften
1 schrift A4, dun + kleine ruitjes
10x ringmappen (3,5 cm) (Voor deze vakken: ICT – projecten, Muziek, Engels, Techniek
+ Workshops Techniek (2x), mavo, Godsdienst, Natuur & Ruimte (2x), wiskunde)
2 ringmappen (4-5 cm) (Frans, Nederlands)
1 bestekmapje
plastic insteekmapjes (±50)
cursusblok lange ruiten
eenvoudig rekentoestel
stoffen turnzak + degelijke sportschoenen (met zolen die geen strepen achterlaten !)
Etiketten (om alles van je naam te voorzien)









Opmerkingen:


Je mag ook enkele vakken bij elkaar in één dikke ringmap te stoppen, dit hangt af van
je lessenrooster. Dit kan je nu nog niet weten, daarom mag je zeker ook wachten met
het aankopen van alle mappen (en het andere materiaal).



Voorzie al je spullen van een etiket met je naam op. Zo weet je altijd wat wel en niet
van jou is.

MATERIAALLIJST PER VAK – 1B
(Nu kan je alles wat je aangekocht hebt, sorteren per vak. Dit zal je ook in de klas met
elke vakleerkracht bekijken.)


Schrijfgerief: pennenzak met groene, blauwe, rode balpen, schrijfpotlood, kleurpotloden
(rood, groen, geel, blauw, bruin, oranje, paars, roze), gom, schaar, lijm, lat(je), groene, gele,
roze en blauwe markeerstift.



Engels: ringmap (3,5 cm) + 5 doorzichtige insteekmapjes



Beeld = Plastische opvoeding (P.O.):





















stevige tekenfarde (min. 27 op 36 cm)
tekenpotlood HB en 2B
witte tekengom
slijper
LAT (min30cm)
Schaar
Snijmes
plastic beker voor water
3 penselen (ROND penseel: dun, middel, dik bv.3,7,10.)
dekseltjes om verf op te mengen: deksels van glazen potjes verzamelen (van bijv.
confituur, mayonaise …  ZOVEEL MOGELIJK VERZAMELEN
vod
6 mengstokjes
Lijmstift
Kleurpotloden
Viltstiften
1 oude krant
2 m aluminiumfolie
Schrift: dun A4, kleine ruitjes (geen atomaschrift)
plastic om de bank te beschermen (bijv. een vuilniszak)
De andere benodigdheden (vb. plakkaatverf) worden in de eerste les getoond en
toegelicht.



Muziek (M.O.) ringmap (3,5 cm) + 1 plastic insteekmapje



Wiskunde:





ringmap (3,5 cm)



eenvoudig rekentoestel



geodriehoek

ICT - projecten: 1x dun ringmapje (3,5cm)



Techniek + Workshops Techniek:
 metalen lat van 30 cm
 2 ringmappen (1 techniek + 1 workshops) (3.5 cm) met in elke map 2 doorzichtige
insteekmapjes
 Deze kaften blijven in het technieklokaal dus hier kan je geen andere vakken
bij instoppen.
 1 bestekmapje
 tussenbladen/tabbladen
 schoendoos met naam en klas op vermeld
 oud t-shirt, hemd, short …
Opmerkingen:
 De keukenschort en witte T-shirt worden aangekocht door de school en bij de eerste
keukenles uitgedeeld.
 Heb je lang haar? Dan breng je voor de lessen in de keuken ook: een haarlint,
haarspeldjes, een diadeem of elastiekjes mee.



MAVO: ringmap (3,5 cm) + 5 doorzichtige insteekmapjes



Godsdienst: ringmap (3,5 cm) + 5 doorzichtige insteekmapjes



Frans:


dikke ringmap voor de volledige cursus



dunne ringmap voor het hoofdstuk waar we mee bezig zijn



enkele doorzichtige insteekmapjes



Nederlands: ringmap (5 cm) + 10 doorzichtige insteekmapjes



Lichamelijke opvoeding (L.O.):
 Aparte turnzak om alles in op te bergen.
 degelijke sportschoenen  GEEN Allstars!
 Zwarte zolen zijn enkel toegestaan als ze GEEN strepen nalaten. Dit vraag
je best even na in de winkel.
 elastiekje voor de haren
Opmerking:
 Het L.O.-uniform (T-shirt met logo + zwarte turnbroek) wordt de eerste les
uitgedeeld, de kosten hiervan worden verwerkt op de schoolrekening.



Natuur & Ruimte:
 2x ringmap (3,5 cm) met in elke map 10 doorzichtige insteekmapjes
 In elke map: 5 cursusbladen lange ruiten.

Opmerking:


Je ontvangt de werkboeken voor dit schooljaar bij jou thuis. Laat deze nog heel tot je
de eerste les van elk vak hebt gehad. In de kaften van deze werkboeken staan soms
belangrijke codes die je nog nodig hebt.



Je hoeft de werkboeken thuis dus nog niet in stukjes te scheuren, elke vakleerkracht zal
je hier in de klas mee helpen.

