
 

Basismaterialenlijst  
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Basismaterialen Onderbouw 
Leerjaar 1,2 

Bovenbouw 
Leerjaar 3, 4, 5, 6 

Boekentas* X X 
Agenda** X X 
Etui X X 
Pen (blauw, rood, groen en zwart) X X 
Plakstift X X 
Gum X X 
Schaar X X 
Verstelbare passer X X 
Puntenslijper (met opvangreservoir) X X 
Kunststof liniaal (30 cm) X X 
Tekendriehoeken (60°- 30°- 45°)  X O 
Geodriehoek (niet flexibel) X X 
Watervaste fineliners, meerdere diktes X X 
Potlood Hb, 2B en 4B X X 
3B-potlood X O 
2H-potlood (minimaal 2 x in etui) X X (alleen voor BVG) 
Set van 12 zachte kleurpotloden  
(Bruynzeel of Caran d’Ache) 

X X (alleen voor BVG) 

Kleine penseeltjes nr. 2 en 4 X X (alleen voor BVG) 
Woordenboeken*** X X 
1x ruitjesschrift met harde kaft A4 of A5 
formaat (alleen leerjaar 1) 

X  

6x schrift A4 gelinieerd**** X X 
4x schrift A4 ruit 1cm X X 
6x schrift A5 gelinieerd**** X O 
2x 23 gaats ringband, inclusief 23-ringspapier X X(1x) 
1 x 2 gaats ringband met papier en tabbladen  X (A5 en A6) 
20 snelhechtmapjes (bijv. leitz) X O 
Rekenmachine casio fx82 X X (Biologie) 
Grafische rekenmachine Texas Instruments –  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 
 X (vanaf lj. 4)****** 

Blanco en gelinieerd papier X O 
Sportkleding***** X X 
Oordopjes met 3,5 mm "mini jack" aansluiting X (lj2 alleen bij muziek) O (alleen H3 en A3 muziek en 

voor CKV en Kual) 
X = aanschaf is noodzakelijk                O = afhankelijk van profiel/vakkenkeuze 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het vak Muziek moet je oordopjes meenemen. Deze hoef je de eerste les nog niet bij je te hebben. Meer 
informatie hierover krijg je in de muziekles. 
 
*  We raden je een stevige rugtas aan die over beide schouders gedragen kan worden en die groot genoeg is 

voor A4-multomappen en schriften! 
**  De agenda mag geen aanstootgevende afbeeldingen of teksten bevatten. Koop in verband met de zware 

schooltas geen dikke agenda! 
***  De aanschaf van woordenboeken wordt aan het begin van het schooljaar door de vakdocenten toegelicht. 

Indien er thuis goede woordenboeken aanwezig zijn, bij voorkeur Van Dale pocketwoordenboeken, hoef je 
geen nieuwe te kopen. 

****  Alle schriften voorzien van kantlijn. 
*****  Voor de LO lessen binnen:  T shirt (geen hemdje), Broekje, Sportschoenen met een zaalprofiel (ivm het 

voorkomen van blessures) die niet afgeven. 
Voor de LO lessen buiten: Sportkleding en sportschoenen voor buiten. 

****** Leerlingen havo 4 die geen Wiskunde kiezen, hoeven geen grafische rekenmachine aan te schaffen 
 
Kaften 
Je boeken moeten gekaft zijn en voorzien van een etiket met je naam en klas. 
 
Voor mentortijd 
Een aparte ruimte in de multomap of snelhechtmapje. 
 
 


