SLIM IN WETENSCHAP
STERK IN TECHNOLOGIE
BEDRIJVIG IN ECONOMIE

MATERIAALBENODIGDHEDEN PER VAK / OPTIE IN HET TWEEDE LEERJAAR

Beste ouders
Beste leerling
Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen heel wat nieuw materiaal. Een deel van
dat materiaal wordt automatisch aan de leerlingen bezorgd vanuit de school (handboeken,
werkboeken, cursussen, agenda, toetspapier, turnkledij …). Daarnaast zijn er per vak en optie
nog een aantal zaken die jullie zelf (elders) moeten aankopen.
Daarom vinden jullie hier een inventaris van al het materiaal (per vak), waarvoor jullie zelf
(liefst reeds tijdens de grote vakantie) zouden moeten zorgen.
Als algemene zaken (dus bruikbaar voor bijna alle vakken) worden beschouwd: balpennen
(blauw – rood – zwart – groen), potlood, kleurpotloden, gom, latje, potloodslijper, markeerstiften, kladpapier, een vijftiental plastieken U-mapjes of pochetten . Denk er ook aan dat
meerdere vakken eventueel in één ringmap kunnen geklasseerd worden.
Met vriendelijke groeten,
de directie en leerkrachten
EXTRA AAN TE KOPEN MATERIAAL:
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TWEEDE LEERJAAR A

godsdienst: ringmap A4 (met dunne rug)
Nederlands: ringmap A4, cursusblok A4
(dun), prisma verklarend woordenboek
Nederlands (spelling 2005)
Frans: ringmap A4 (met dunne rug),
woordenboek Fr-Ned en Ned-Fr (prisma bv.)
wiskunde: ringmap A4 (4 cm.), 2 dunne
plastieken mapjes voor taken en toetsen, geodriehoek, passer, rekentoestel (wacht hiermee
tot de leerkracht de nodige uitleg gegeven
heeft), kleurpotloden (rood, groen, geel)
lichamelijke opvoeding: degelijke
sportschoenen
muzikale opvoeding: ---------aardrijkskunde: ringmap A4 (met dunne
rug / 2 ringen) + 2 plastieken mapjes +
kleurpotloden
natuurwetenschappen: ringmap A4 (met
dunne rug / 2 ringen) + 2 plastieken mapjes +
kleurpotloden
techniek: ringmap A4 (2 ringen – 4 cm)
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BEROEPSVOORBEREIDEND
LEERJAAR

godsdienst: ringmap A4 (met dunne rug)
Nederlands: ringmap A4 (met dunne rug) of
rekkenmap A4
Frans: ringmap A4 (met dunne rug)
wiskunde: geodriehoek, passer, 1 gewone
ringmap A4

lichamelijke opvoeding: degelijke
sportschoenen
muzikale opvoeding: ---------maatschappelijke vorming: ringmap A4
(met dunne rug)
plastische opvoeding: 1ste les alleen potlood
en kleurpotloden. De leerkracht zal dan ook
afspreken wat nog moet aangekocht worden.
natuurwetenschappen: ringmap A4 (2
ringen – dunne rug), kleurpotloden, 2
plastieken mapjes

geschiedenis: ringmapje A4 (met dunne rug)

Engels: ringmapje A4 (met dunne rug)

optie Latijn: Latijn: ringmap A4 met dunne
rug
wetensch. werk: ringmap A4
(met 2 ringen en dunne rug), 2
bestekmapjes, rekentoestel
optie mod. wet.: economie: ringmapje of
hechtmapje A4
wetensch. werk: ringmap A4
(met 2 ringen en dunne rug),
2 bestekmapjes, rekentoestel
dactylo: ringmapje A4
optie ind. wet.: ringmap (voor
contractwerkboek – technisch tekenen –
praktijkoefeningen), dun plastic mapje met
een 20-tal documentenbeschermers, stevige
flapmap met rekker voor opbergen van
tekenmateriaal, zachte witte gom, vulpotlood
0,5 mm HB, kleine en platte verfborstel,
driehoek (groot model / 30°-60°-90°),
geodriehoek (groot model), kleurpotloden,
set tekenstiftjes lijndikte 0,1– 0,3 – 0,5 – 0,7
(schoolwinkel)
optie agro- en biotechn.: 3 ringmapjes A4
optie mech.-elek.: mech.-elek. en hout:
ringmap (voor contractwerkboek – technisch
tekenen – praktijkoefeningen), dun plastic
mapje met tien documentenbeschermers,
stevige flapmap met rekker voor opbergen
van tekenmateriaal, zachte witte gom,
vulpotlood 0,5 mm HB, kleine en platte
verfborstel, stevige lat van 30 cm, driehoek
(groot model / 30°-60°-90°), geodriehoek
(groot model), kleurpotloden, set tekenstiftjes
lijndikte 0,2 – 0,5 – 0,7 (schoolwinkel)

hout: opbergmap A4, dubbele vouwmeter,
tekendriehoeken (90°, 45°, 45°) en
(90°, 60°, 30°), 2 tekenpotloden,
kleurpotloden, gom, passer
metaal: ringmap (voor contractwerkboek –
technisch tekenen – praktijkoefeningen), dun
plastic mapje met een tiental documentenbeschermers, stevige flapmap met rekker
voor opbergen van tekenmateriaal, zachte
witte gom, vulpotlood 0,5 mm HB, kleine en
platte verfborstel, stevige lat van 30 cm,
driehoek (groot model / 30°-60°-90°),
geodriehoek (groot model), kleurpotloden

