Aan te schaffen middelen
locatie Wilhelminalaan 2021-2022
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kaftpapier
een schooltas waarin de boeken geen schade oplopen
agenda voor klas 2 en hoger
pennen, potloden, gum, liniaal, kleurpotloden (min. 5 kleuren) en viltstiften
een plakstift (Pritt stift)
een schaar
schriften: ongeveer 5 x A4 lijntjes, 2 x A4 ruitjes 1cm-1cm
6 leitz mapjes
“oortjes” voor werken met Chromebooks (vraag docent muziek welke “oortjes” geschikt zijn)
computermuis voor het werken met Chromebooks in de lessen techniek en bèta.
rekenmachine voor klassen 1, 2 en 3 aangeraden wordt de Casio fx-82 MS of Casio fx-82 ES
Aardrijkskunde: A4 schrift(en)
Duits: voor onder- en bovenbouw: Leitzmapje en schrift
Frans: voor onder- en bovenbouw: Leitzmapje en schrift
Latijn en/of Grieks: voor leerlingen met deze vakken in hun pakket: een (Leitz)mapje voor kopieën.
LO - gymnastiek: een sportbroek, sportshirt, zaalschoenen en buitensportschoenen voor het
buitenseizoen.
Muziek: oordopjes met een mini-jack als plug (met twee streepjes in plaats van drie streepjes,
oordopjes van je telefoon werken niet)
Nederlands: A4-schrift met lijntjes voor de onderbouwklassen
PMO: opbergmap
Natuurkunde: 2e en 3e klas: grote A4 schriften met ruitjesverdeling (ruitjes van 1 cm x 1 cm),
geodriehoek
Scheikunde: alle leerjaren: A4 schrift lijntjes met harde kaft
Wiskunde extra: twee schriften met ruitjes van 1 bij 1 cm (A4), een passer en een harde geodriehoek
Woordenboeken:
➢ Engels: een woordenboek Engels (N-E en E-N)
➢ Frans: een woordenboek Frans (N-F en F-N)

Speciaal voor Bovenbouw
▪

▪

Woordenboeken:
➢ Duits: voor leerlingen bovenbouw met Duits in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij
voorkeur Van Dale): N-D en D-N
➢ Latijn: voor leerlingen met Latijn in hun vakkenpakket: woordenboek Latijn-Nederlands
uitgever AUP, 6e druk, ISBN: 9789089645036
➢ Grieks: voor leerlingen bovenbouw met Grieks in hun vakkenpakket: woordenboek
Grieks-Nederlands, uitgever Eisma, ISBN: 9789087715700 (nieuwe 3e druk)
➢ Spaans: voor leerlingen bovenbouw met Spaans in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij
voorkeur Van Dale): N-S en S-N
➢ Nederlands: Woordenboek Nederlands (Prisma, met de nieuwe spelling)
Kunst Beeldend: zwarte dummy, formaat A4
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Grafische rekenmachine voor de bovenbouw:
Er zijn meerdere grafische rekenmachines toegestaan. Een overzicht vindt u hier. Wij raden echter de
Ti-84 Plus CE-T (vanaf versie OS 5.1.5) van Texas Instruments aan, aangezien hier de meeste ervaring
mee is en de beste begeleiding geboden kan worden.
een eenvoudige rekenmachine voor bovenbouwleerlingen met aardrijkskunde, economie, biologie,
natuurkunde, bedrijfseconomie of scheikunde in hun vakkenpakket: aangeraden wordt de Casio fx-82
MS of Casio fx-82 ES
ANW: multomap en blaadjes

