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SCHRIJFGEREI MAPPEN EN SCHRIFTEN ANDER SCHOOLGEREI 

AARDRIJKSKUNDE 

 gewoon schrijfgerei  
(d.w.z.: vulpen en reservevullingen, 
potlood, blauwe balpen, gom, latje, 
correctielint, markeerstiften) 

 kleurpotloden 
 

 
 dunne plastieken ringmap  

(d.w.z. A4-formaat, rug 3 cm, 2 ringen) 
 enkele blaadjes van cursusblok (5) 
 enkele insteekhoesjes (5) 
 
 

 leerwerkboek  
 Hoe-boekje 
 atlas 
 topografische kaart 
 meetlat (30 cm) 

FRANS 
 gewoon schrijfgerei  (idem) 
 1 groene + rode balpen 

 Lichte map met rug van 3 (tot 4) cm 
 enkele insteekhoesjes 
 enkele tussenbladen (plastiek of karton) 
 cursuspapier A4, commercieel geruit 

 
 handboek + werkboek+ spraakkunst 
 aanschaf woordenboek niet vereist, pas in 

hogere jaren 
 

 

GESCHIEDENIS  gewoon schrijfgerei  (idem) 
 dunne ringmap (2cm) 
 

 leerwerkboek (invulboek) 

GODSDIENST  gewoon schrijfgerei (idem) 

 
 dunne lichte ringmap (2cm)  
 enkele blaadjes van cursusblok A4 
 5 insteekhoesjes 

 werkboek wordt gegeven in de lessen 

LATIJN 
 gewoon schrijfgerei (idem) 
 

 atomaschrift (A4 – commercieel geruit) 
 ringmap 
 enkele insteekhoesjes   

 leesboek en taalboek (=invulboek) 

LICHAMELIJKE 
OPVOEDING 

 T-shirt wordt op school aangekocht 
 effen donkerblauwe of zwarte turnbroek 
 degelijke sportschoenen die niet afgeven op de vloer, met veters  

MUZIKALE OPVOEDING 
 gewoon schrijfgerei (idem) 
 

 dunne ringmap (2cm)  
 enkele blaadjes van cursusblok A4 
 2 insteekhoesjes 
 

 leerwerkboek 
 plastic zakje om ringmap, schrijfgerei en 

agenda in te steken 



NATUUR- 
WETENSCHAPPEN 

 gewoon schrijfgerei  (idem) 
 kleurpotloden 
 markeerstiften (2 kleuren) 

 dunne plastieken ringmap (2cm) 
voor leerwerkboek +10 cursusbladen A4 
(gelijnd of geruit) 

 10 officiële blaadjes STK hoofding (klein) 
 3 insteekhoesjes om toetsen en taken op 

te bergen 

 leerwerkboek 
 plastic (boodschappen) zakje om ringmap, 

schooletui, kleurpotloden en agenda in te 
steken. 

 

NEDERLANDS 
 gewoon schrijfgerei (idem) 
 2 markeerstiften 

 dunne ringmap (2cm) 
 6 insteekhoesjes 
 cursuspapier A4, gelinieerd of 

commercieel geruit 

 leerwerkboek 
 

PLASTISCHE 
OPVOEDING 

 Tekenpapier verplicht via de school aan te kopen 
  P.O. pakket kan aangekocht worden via de school (benodigdheden worden door de leerkracht zelf meegedeeld en toegelicht) 

TECHNIEK 
 gewoon schrijfgerei (idem) 
 kleurpotloden 
 vulpotlood 

 dunne ringmap (2cm) 
 4 insteekhoesjes 

 handboek + activiteitenboek  
 geodriehoek 

SOCIALE WEEK- 
ACTIVITEIT  

 gewoon schrijfgerei (idem)  dunne ringmap (2cm)  

WISKUNDE 

 gewoon schrijfgerei (idem) 
 balpennen of fijne stiftjes (in verscheidene 

kleuren) 
 vulpotlood (0,5 of  0,7) 
 

 dunne ringmap (2cm) 
 10 insteekhoesjes 
 5 cursusbladen met ruitjes  

 Leerwerkboek VBTL getallen  E –B-V 
 Leerwerkboek VBTL meetkunde E-B-V  
 geodriehoek 
 passer 
 rekentoestel TI –30XB Multiview 
 ( of TI 30 Xa of TI 30 X II B ) 

  

 
Opmerkingen: 
 Alle handboeken, schriften worden netjes gekaft (uitgezonderd werkboeken die in een map thuishoren).   
 We vragen uitdrukkelijk om enkel ringmappen met twee ringen te gebruiken, aangezien het lesmateriaal slechts twee perforaties heeft. 
 We vragen vanuit leren leren om geen classeurs te voorzien (tenzij om grote delen thuis of op school te bewaren). Het is ook beter om dunne 

plastic mappen te gebruiken dan kartonnen, deze zijn immers lichter in gewicht. Wat beter is voor het gewicht van de boekentas. 
 Alle boeken, schriften, ringmappen en schoolagenda worden voorzien van een etiket waarop voornaam, naam, klas en vak vermeld staan.  
 Voorzie (indien mogelijk) al je persoonlijke spullen van voornaam, naam en klas, eventueel ook adres (vb. schooletui, brooddoos, gymkledij, …) 
 Ouders hoeven niet meteen in de drukte van de eerste schooldag naar de winkel te lopen, maar we verwachten wel dat dit in de eerste weken 

van het nieuwe schooljaar in orde wordt gebracht. 


