Materiaal begin schooljaar 2B

2019-2020

Onderstaand lijstje geeft weer wat je volgend jaar nodig hebt. Schoolboeken,
turnkledij en praktijkkledij staan hier niet op vermeld. Meer info over de aankoop
hiervan kan je terugvinden op de brief i.v.m. de boeken- en kledijverkoop.
Voor vakken die hier niet op vermeld staan, heb je niets nodig of wordt dit
tijdens de eerste les nog verduidelijkt.
- blauwe (liefst een gombalpen), groene en rode balpen
- markeerstiften
- schaar, lijmstift, potlood nr.2 HB , witte gom, slijper
- kleurpotloden
- vervoermap (stevige map om brieven, taken… mee van school naar huis te
vervoeren)
- een 40-tal doorzichtige plastic mapjes om in een ringmap te steken
Daarnaast kan er in september nog extra materiaal door een leerkracht gevraagd
worden. Loop hiervoor niet elke dag naar de winkel, maar wacht tot alle vakken
aan bod gekomen zijn.

vak
Frans
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
leerlingen die 2B DH kiezen
leerlingen die 2B HB kiezen
leerlingen die voor 2B KVVV
kiezen

leerlingen die 2B ME kiezen
leerlingen die 2B VD kiezen

materiaal
-

dunne ringmap A4 (rug 2 cm)
dunne ringmap A4 (rug 2 cm)
degelijke sportschoenen die geen donkere
strepen achterlaten op de sportvloer
witte sokken
dunne ringmap A4 (rug van 2 cm)
plastic bestekmap (= snelhechter)
dunne ringmap A4 (rug 2 cm)
ringmap A4 (rug 3 cm)
ringmap A4 (rug 3 cm)
eenvoudig rekenmachientje (+, -, x, :)
2 dunne ringmappen A4 (rug 2 cm)
zwart tekenstiftje 0.5
vouwmeter
2 dunne ringmappen A4 (rug 2 cm)
2 vouwmeters
metselaarspotlood
dunne ringmap (rug 2 cm) voor ZLW
dunne ringmap (rug 2 cm) voor PZ
dikke ringmap (rug 3 cm) voor ZVV
Voor ZLW: oud T-shirt of schort
Voor ZVV: wit T-shirt en pannenlappen
dunne ringmap A4 (rug 2 cm)
alcoholstift met dikke punt
dun tekenstiftje 0.5
3 dunne ringmappen A4 (rug 2 cm, rood,
groen en geel)

Tip:

Op het lesrooster van de leerlingen hebben we kleuren aan de vakken
gegeven. Sommige leerlingen vinden het gemakkelijk als de ringmappen
van de vakken ook in die kleuren zijn.
Frans
oranje
Natuurwetenschappen
groen
Nederlands
geel
Maatschappelijke vorming
rood
Wiskunde
blauw

