Boodschappenlijstje eerste jaar
Moderne Talen en Wetenschappen

Vak

Benodigdheden (zelf te kopen)

AARDRIJKSKUNDE
FRANS

1 gewone ringmap
1 gewone ringmap
enkele U-mapjes
5 tabbladen
1 gewone ringmap
enkele U-mapjes
1 gewone ringmap
enkele U-mapjes
1 gewone ringmap
zwarte turnbroek (kort, halflang of lang)
stevige sportschoenen en sportsokken
turnzak
zwemmen: badpak/aanpassende zwembroek, eventueel
zwembril en handdoek
(al het materiaal voorzien van naam)
1 gewone ringmap
1 dikke ringmap
Pennenzak
2 tekenpotloden (HB of nr 2)
Slijper, witte gom, lat van 30cm, schaar, plakband, pritt
Kleurpotloden en stiften
2 dunne zwarte stiftjes (rollerpen)
2 dikke zwarte stiften (alcoholstift, Artline 70N)
penseel met een fijn puntje: nr 7 (Van Gogh)
bord, plastieken deksel van ijsdoos of kartonnen bordjes
om verf op te mengen
vod (oude T-shirt, handdoek, ...)
leeg botervlootje of potje voor water
schilderschort (slecht hemd, T-shirt,...)
tekenkaft minimum 27 of 36 cm
2 kranten, 2 tijdschriften en 1 schoendoos
1 gewone ringmap
1 lange lat 30cm
2 U-mapjes
1 dikke ringmap
1 dunne ringmap
passer

GESCHIEDENIS
GODSDIENST
ENGELS
LICHAMELIJKE OPVOEDING

NATUURWETENSCHAPPEN
NEDERLANDS
PLASTISCHE OPVOEDING

TECHNIEK
WISKUNDE

MENS EN SAMENLEVING
ALGEMEEN

1 gewone ringmap
Enkele U-mapjes
cursusblok din A4 met commercieel geruit papier
(= lange ruitjes)
etiketten voorzien van naam, klas, vak
verstevigingsringen
schrijfgerei (basisset)(zie ommezijde)

SCHRIJFGEREI (BASISSET):
v Dit zit in je pennenzak:
§
§
§
§
§
§
§

blauwe, rode, groene en zwarte balpen
eventueel vulpen én tintenkiller
potlood, gom, slijper, schaar
latje van 15 cm
basisset kleurpotloden (rood, blauw, geel, groen, bruin, oranje,
paars, roze)
markeerstiften (geel, groen, roze)
geodriehoek

OPMERKING:
§

Voor sommige vakken kan er nog bijkomend materiaal gevraagd worden bij
aanvang van het schooljaar.

§

Voor heel wat vakken heb je U-mapjes nodig. Koop een verpakking van bijv.
50 stuks. De eerste lessen worden de concrete aantallen meegedeeld.

§

Werkboeken nog NIET SCHEUREN/ KAPPEN/ SNIJDEN.

§

Bij aankoop van kaftpapier: voorzie verschillende kleuren, dessins. Zo kan je
een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende handboeken, …

FOTO’S TER VERDUIDELIJKING
U-MAPJE

BESTEKMAPJE

TEKENKAFT

DUNNE RINGMAP

GEWONE RINGMAP

(rug: 2 - 2,5 cm, kleine ringen)

(rug: 3,5 à 4,5 cm
ringen: zie prentje â)

VERVOERMAP

DIKKE RINGMAP
(rug: 7 à 8 cm, met hendel)

