
    
 

 

2018-2019 

SCHOOLBENODIGDHEDEN 

Zelf aanschaffen 

 

 

ALGEMEEN (alle klassen): 

Stevige schooltas; een agenda; etui met schaar, potlood, balpennen, gum, passer, lijmstift, kleurpotloden en kleurstiften;  

diverse schriften (± 20), multomap 23-rings met tabbladen, tekendriehoek van 30/60/90en van 45/45/90 en een 

liniaal van ± 30 cm. Een memory stick met voldoende opslag (USB-stick) wordt ten zeerste aangeraden. De leerling moet 

in het bezit zijn van hoofdtelefoon (oordopjes).  

De docent kan nog ander leermateriaal opgeven.  

Het is verplicht je naam op je eigen materiaal (b.v. schooltas, etui, rekenmachine etc.) te zetten om zoek raken te 

voorkomen. 

Voor de Havo 5 en VWO 6 wordt vooral voor vreemde talen aangeraden een examenbundel aan te schaffen 

(overleg docent). 

 

TALEN (alle talen) 

Een recent woordenboek; handwoordenboeken zijn goed voor de hele schoolperiode (bij voorkeur Van Dale of Kramers, 

Prisma wordt afgeraden).Bij twijfel overleg met de docent. 

Voor de Havo 5 en VWO 6: denk aan het aanschaffen van een examenbundel voor de talen, voor Duits verplicht.   

 

NEDERLANDS 
havo 5 : Examenbundel Nederlands havo 2018-2019 
vwo 6 :  Examenbundel Nederlands vwo   2018-2019 

 

 

WISKUNDE (alle klassen) 

Geodriehoek, passer en ruitjesschrift 1 x1 cm. formaat A4 (géén multomap). 

 

Rekenmachine 

CASIO fx-82MS, CASIO fx-82EX  

  

Wiskunde alle bovenbouwklassen: havo 4 en 5, atheneum 4,5 en 6  

Verplicht bij wiskunde: Grafische Rekenmachine, Texas Instruments 84 plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 

De grafische rekenmachine is al in de eerste les nodig.  

 

De grafische rekenmachine mag bij het examen alleen voor het vak wiskunde worden gebruikt en dus niet bij 

andere vakken! 

 

 Rekenmachine 

Voor de overige vakken voldoet een eenvoudige rekenmachine CASIO fx-82MS of CASIO fx-82EX   (indien al in bezit 

dan mag ook Texas Instruments TI-30X; eventueel overleg docent) 

  

Tekenen / Handenarbeid / Kunst-beeldend (klas 1/2/3) 

12 kleurpotloden, potloden (HB, 2B, 4B, en 4H) bij voorkeur Bruynzeelpotloden, dummy A4 (te koop via school), schaar, 

vlakgom, passer, puntenslijper +reservoir, zwarte fineliner, Pritt-stift 

 

Kunst Beeldend (Klassen: H4, H5, A4, A5 en A6) 

Per jaar een dummy A4 

    

MUZIEK (Klassen 1 t/m 6): 

Docent kan leermateriaal opgeven. 

Eigen hoofdtelefoon (oortjes),  

 

Leerjaar 4: werken op een eigen device ( bv laptop) is aan te bevelen. 

 

LEESBOEKJES (Klas 1 t/m 6): 

Voor de vakken Nederlands, Frans, , Engels, Spaans en Geschiedenis (in overleg met de docent). 

 

ANTWOORDENBOEKJES 

Voor een aantal vakken (m.n. bovenbouw) kan een docent adviseren om zelf uitwerkingsboekjes te kopen.  

 

 



  

 

 

Natuurkunde (bovenbouw)  

Memory-stick (minimaal 1GB) 

 

 

Scheikunde, Science en Nask  

Lijntjesschrift 

 

GESCHIEDENIS (bovenbouw) 

Schrift A4 gelinieerd, snelhechter met insteekmappen  

 
LICHAMELIJKE OPVOEDING  
Binnen: schone zaalsportschoenen (geen zool die afgeeft en geen hardloopschoenen) 
Buiten:  trim/loop schoenen met veel grip evt. voetbalschoenen (les op kunstgras) 
 
EXAMENKLASSEN zie voor oefenexamens www.examenbundel.nl 


