Frans
❑ woordenboeken Nederlands - Frans, Frans – Nederlands
❑ ringmap met 5 plastic insteekhoesjes
❑ presentatiemap voor de werkwoorden

Wat heb ik in
1AST/1ASW nodig?

Nederlands
❑ ringmap

Beste ouder(s) of verantwoordelijke(n)
Beste leerling van 1A STEM Techniek en STEM Wetenschappen-Engineering

Engels
❑ ringmap

We geven u nu al een lijst met het nodige materiaal voor
volgend schooljaar mee.
Zo krijgt u wat tijd om de benodigdheden aan te schaffen.
Hopelijk kan iedereen zo september vlot starten.

techniek
❑ 40 plastic insteekmapjes

Vooraf nog dit:
➢ Boeken moet je niet kaften.
➢ Er mogen verschillende vakken samen in één ringmap
zitten.
➢ Als u over iets twijfelt, kunt u tot begin september wachten
om het aan te kopen. Zo koopt u niets verkeerd.
➢ Elke leerling krijgt op de eerste schooldag een gratis Office
365 pakket.

natuurwetenschappen
❑ ringmap
❑ 2 insteekmapjes
mens en samenleving
❑ ringmap
LO
❑ 1 paar buitensportschoenen
❑ 1 paar binnensportschoenen
(zolen die geen strepen maken)
❑ turnkledij: in september bestellen via de sportleerkracht,
komt op de schoolrekening

➢
Extra tip:
Als je het etiket op je boek over Frans geel kleurt en je map
een geel gekleurd etiket geeft of je gebruikt een gele map, weet
je heel duidelijk welk materiaal samen hoort.
Voor natuurwetenschappen gebruik je dan bijvoorbeeld groen
en voor aardrijkskunde blauw.
We wensen iedereen een fijne start!
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Basismateriaal

Vakspecifiek materiaal

❑ schooletui
❑ 2 blauwe balpennen of een vulpen en een correctiestift
(leg ook 1 reservebalpen in je kastje)
❑ groene, rode en zwarte balpen
❑ potlood
❑ witte gum
❑ slijper met een potje
❑ kleurpotloden
❑ markeerstiften (geel, groen, roze, oranje, blauw)
❑ lijm
❑ schaar
❑ 1 (geruite) cursusblok en versterkingsringetjes
❑ 40-tal plastic insteekmapjes (o.a. voor takenmappen)
❑ kaftpapier
❑ etiketten
❑ doorzichtige meetlat van 30 cm
❑ passer (eenvoudig en degelijk, zonder veel onderdeeltjes)
❑ zwarte alcoholstift
❑ vervoersmap (flapmap of map met elastieken om
documenten van huis naar school mee te nemen)
❑ oortjes
Wat breng je mee op de eerste dag?
➢ balpen
➢ kleurpotloden
➢ enkele cursusbladen
➢ vervoersmap
➢ lijm en schaar
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wiskunde
❑ flexibele geodriehoek
❑ ringmap met daarin 2 plastic mapjes (voor takenmappen)
❑ rekentoestel (besteld via school)
❑ passer
godsdienst
❑ ringmap
aardrijkskunde
❑ klemmap voor excursies (eventueel een zelfgemaakte)
geschiedenis
❑ ringmap
muziek
❑ ringmap
beeld
❑ stiften
❑ tekenmap A3-formaat (besteld via boekenpakket)
❑ potloden B, HB
leerpad hout/bouw
❑ 2 vouwmeters en 2 metserspotloden
(1 voor werkplaats hout en 1 voor werkplaats bouw)
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