
Aan te schaffen middelen locatie Wilhelminalaan 2022-2023

Aan te schaffen middelen locatie Wilhelminalaan voor alle leerjaren

● 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 (prittstift)

● Een schaar

● Schriften:  ongeveer 5 x A4 lijntjes, 2 x A4 ruitjes 1cm-1cm - totaal voor alle vakken - zie hieronder de specificatie per vak.

● 6 leitz mapjes - totaal voor alle vakken - zie hieronder de specificatie per vak.

● “oortjes” voor werken met Chromebooks en keyboards (muziek) GEEN bluetooth.

● 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, oortjes voor het chromebook en woordenboeken (N-D en D-N)

● Frans: voor onder- en bovenbouw: leitzmapje en schrift - oortjes voor het chromebook

● Gamma Accent: aantekeningenschrift (A4 of A5)

● 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 i.p.v. 3 streepjes, oordopjes van je telefoon werken niet)

● Nederlands: A4-schrift met lijntjes  voor de onderbouwklassen

● PMO: opbergmap om werkboek Wijs Worden én werkboek PMO samen in op te bergen.

● Natuurkunde: 2e en 3e klas: Grote A-4 schriften met ruitjesverdeling (ruitjes van 1 cm x 1 cm),

geodriehoek

● Scheikunde: alle leerjaren: A4 schrift lijntjes met harde kaft - niet voor accent

● Wiskunde extra: 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)

➢ Duits: woordenboeken Duits (N-D en D-N)

➢ Latijn: een woordenboek Latijn-Nederlands van Pinkster, uitgever AUP, 7e herziene druk, (Latijn)

➢ Grieks: een woordenboek Grieks-Nederlands Hupperts, uitgever Eisma, 4e herziene druk (Grieks)

➢ Nederlands:  een woordenboek Nederlands (Prisma, met de nieuwe spelling) Dit is niet specifiek voor bovenbouw

Speciaal voor Bovenbouw

● Woordenboeken:

➢ Duits: voor leerlingen bovenbouw met Duits in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij voorkeur Van Dale): N-D en

D-N

➢ Latijn: woordenboek Latijn-Nederlands Pinkster, uitgeverij Amsterdam University Press (AUP): 7e druk,

ISBN-nummer: 9789463720519

➢ Grieks: voor leerlingen bovenbouw met Grieks in hun vakkenpakket: woordenboek Grieks-Nederlands Hupperts,

uitgeverij Eisma: 4e druk, ISBN-nummer: 9789087719999

➢ 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

● Filosofie: Oortjes voor het chromebook

● Grafische rekenmachine voor de bovenbouw:

Er zijn meerdere grafische rekenmachines toegestaan.  Een overzicht vindt u hier:

Link naar examenblad.nl - pagina 3,4

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.  Tot
en met de centrale examens havo en vwo in
2022 is ook nog toegestaan TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje.

● 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

https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo-14/2023/f=/bijlage_1b_havo_vwo_bij_Regeling_hulpmiddelen_ce_vo_2023_vs2_def.pdf

