
oortjes met AUX-

aansluiting 

ringmap  

bestekmapjes 

insteekhoesjes 

markeerstiften 

Schoolbenodigdheden 1B 

Voor de pauzes en middag: 

 herbruikbare drinkbus 
 doosje voor tussendoortjes 
 lunchbox of boterhammendoos 

 

In de pennenzak 

 vierkleurenbalpen (rood, blauw, groen, zwart) 
 correctieroller (niet vloeibaar) 
 markeerstiften; groen, geel, blauw en roze 
 potlood HB, vlakgom, slijper met potje 
 kleurpotloden 
 schaar, lijmstift 

 

Ander materiaal 

 vervoermap (A4-map met flappen en elastiek)  
 stevige geodriehoek (liefst geen plooibare) 
 verstevigingsringetjes 
 lat van 30 cm – hout of metaal 
 eenvoudige passer 
 5 bestekmapjes 
 100 insteekhoesjes 
 3 ringmappen - rugbreedte 3 cm 
 3 classeurs met hendel – rugbreedte 4 cm 
 3 classeurs met hendel -  rugbreedte 6 cm 
 curusblok A4 gelijnd (voor Nederlands) 
 6 tabbladen (voor Nederlands) 
 eenvoudig rekentoestel 
 oortjes met AUX-aansluiting voor gebruik bij computeropdrachten 

voor TECHN: 

 witte schort (verplicht aan te kopen in de school, € 21 contant te betalen) 
 wegwerphaarnetje (verplicht aan te kopen in de school, € 0,10 contant te betalen) 

voor LO: 

 turnzak of rugzak 
 T-shirt met logo van de school (€ 10) (verplicht aan te kopen in de school, contant te betalen) 
 donkerblauwe turnshort en/of donkerblauwe joggingbroek zelf aan te kopen. Er is nog de mogelijkheid tot aankoop  

van een turnshort (€10) in de school, zolang de voorraad strekt (maat 176 – L – XL – XXL). 
 sportschoenen voor binnen of blote voeten 
 sportschoenen voor buiten 
 regenjasje, handdoek, droge sokken 
 fiets (+ fietszak of rugzak voor sportkledij) 
 fietshelm, fluovest (omwille van hygiënische reden bij voorkeur zelf mee te brengen) 

 

Alles is getekend met je naam. 
Alle ringmappen zijn van het A4-formaat en hebben 2 ringen. 
Bij twijfel, kan je, na overleg met de vakleerkracht in de loop van de eerste schoolweek nog materiaal aankopen. 
Al dit materiaal breng je de eerste schooldag niet mee; vervoermap en schrijfgerief volstaan. 
 
 
Prijzen van verplichte aankopen in de school zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door de leverancier. 


