
Benodigdheden leerlingen 1ste jaar 

Samen met het volledige team zullen wij ons best doen om je te helpen al je dromen 

te verwezenlijken. Het proces van leren begint steeds in de les zelf. Om alle lessen 

goed te kunnen meevolgen willen we jullie vragen om te voorzien in volgende 

benodigdheden.  

 Sommige benodigdheden heb je voor meerdere vakken nodig maar hoef je 

uiteraard maar één keer aan te kopen. Op het eind vind je een overzichtslijst. 

 

 Controleer eerst of je nog iets kan hergebruiken van vorige jaar vooraleer je 

iets nieuw koopt. 

 

GEVULDE PENNENZAK 

O  Enkele kleurtjes waaronder zeker een blauwe, rode en groene (bal)pen 

O  Oranje stiftje met fijne punt 

O  Scherp potlood + gom + slijper 

O  Blanco roller  

O  Enkele fluostiften  

 

 

AARDRIJKSKUNDE  

O  Ringmap 

 

 

ARTISTIEKE OPVOEDING – DOMEIN KLANK    

O  Een ringmap miniringetjes of bij een ander vak 

 

 

DIGITALE EN LEERCOMPETENTIES 

O  Een ringmap met mini-ringetjes of bij ander vak 

O  5 documentatiemapjes 

 

 

ENGELS 

O  Dikke ringmap met hefboomsysteem (mag samen met een ander vak) 

O  Voorraad van tien cursusbladen ruitjes, hokjes of lijntjes, liefst   

voorzien van een kantlijn 

O  10 documentatiemapjes A4 formaat  

            

 

documentatiemapjes 



FRANS 

O  Hefboommap mag bij een ander vak 

O  4 tussenbladen 

O  2 documentatiemapjes 

O Gelijnd papier  

 

 

 

GESCHIEDENIS      

O  Ringmap 

O 2 documentatiemapjes 

 

 

LEVENSBESCHOUWING 

 

 NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER 

 O Kartonnen flapmap met daarop je voornaam + naam   

 

 ISLAM 

 O Bestekmapje 

 O A4-schrift met gelijnd papier (geen ATOMA)  

 

 ROOMS – KATHOLIEKE GODSDIENST 

 O  Heel dunne ringmap (zo eentje met  miniringetjes, 1 cm) 

 O Geruit of gelijnd papier 

 

 PROTESTANTSE GODSDIENST – zal later doorgegeven worden 

  

ORTHODOXE GODSDIENST – zal later doorgegeven worden 

 

  

kartonnen flapmap 



LICHAMELIJKE OPVOEDING (LO)  

O  Sportschoenen (geen turnpantoffels) 

O  Sportbroekje (kort of lang naar keuze) 

O  T-shirt met logo van de school – aan te kopen in september 

O  Sportkousen (verschillend van degene die je draagt om naar school te komen) 

O  Een haarrekker voor de leerlingen met lang haar 

O Eventueel douchegerief 

 

 

NATUURWETENSCHAPPEN 

O Ringmap of rekkermap 

 

 

NEDERLANDS 

O  Hefboommap 

O  3 tussenbladen 

O  5 documentatiemapjes 

O  Gelinieerd papier 

 

 

 

   



 

TECHNIEK 

O  Ringmap om op school te laten (rug 4,5 cm, geen hefboommap) 

O  20-tal documentatiemapjes 

O  10 blaadjes geruit papier 

O  10 blaadjes blanco printpapier zonder gaatjes in een documentatiemapje  

 

WISKUNDE 

O  Ringmap 

O  Bestekmapje 

O  Een eenvoudige maar stevige passer 

O  Geodriehoek (groot of klein naar keuze), bij 
voorkeur een harde.  

O  Geruit papier (kleine vierkante ruitjes) 

 
 

 

____________________________________________________  

Benodigdheden voor de modules – dit hangt uiteraard af van de modules die jij 

gekozen hebt. 

 

LATIJN 2 uur of 4 uur    

  

O  Ringmap  

O  4 schutbladen 

O  10-tal losse blaadjes papier in de map 

 

CULTUUR EN FILOSOFIE 

O Kartonnen flapmap met daarop je voornaam + naam  

 

Een 

gebruiksvriendelijke 

geodriehoek heeft 

per 5° een extra 

onderverdeling en 

een lijn om hoeken 

van 90° te kunnen 

tekenen 

 

bestekmapjes 



DUURZAAM SAMENLEVEN EN ONDERNEMEN 

O  Ringmap 

 

SPORT 

O  Sportschoenen (geen turnpantoffels) 

O  Sportbroekje (kort of lang naar keuze) 

O  T-shirt met logo van de school - aan te kopen in september 

O  Sportkousen 

O  Een haarrekker voor de leerlingen met lang haar 

O Eventueel een kleine handdoek 

 

TECHNOLOGIE EN ICT - geen speciale benodigdheden 

 

WETENSCHAPPEN  

O Bestekmapje 

 

WISKUNDE ANDERS BEKEKEN (WAB) 

O  Heel dunne ringmap (zo eentje met miniringetjes, 1 cm) 

O 2 documentatiemapjes   

 

  

 

 

  



Overzichtslijst algemene vakken – boodschappen 

Ringmap  5 

Hefboommap 3 

Ringmap met mini ringetjes  2 (of bij een ander vak) 

Bestekmapjes 1 

Gekleurde stiftjes waaronder zeker rood, blauw, groen en 
oranje 

enkele 

Fluostiften enkele 

Potlood  1 

Gom  1 

Slijper  1 

Blanco roller 1 

Documentatiemapjes  50 

Cursus blok geruit (vierkantjes) 1 

Cursus blok gelijnd 1 

Blanco printpapier zonder gaatjes 10 blaadjes 

Passer 1 

Geodriehoek   1 

Tussenbaden  7 

Sportschoenen (geen turnpantoffels) 1 paar 

Sportbroekje  1 

Sportkousen  1 paar 

  

Levensbeschouwing  kijk in de lijst naar jouw 
keuze 

Modules kijk in de lijst naar jouw 
keuzes 

 


