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ALGEMEEN voor alle klassen 
- gelinieerd papier en/of schriften naar eigen inzicht 
- tekenpapier of schetsblok 
- 2 A4 schriften 
- snelhechters 
- koptelefoon/oortjes met minimale snoerlengte van 1,5 meter 
- muis (tbv laptop) 
- potloden: HB, 2B, 4B en 6B 
- kleurpotloden 
- geodriehoek 
- gum 

 - Van Dale Pocket woordenboek Nederlands,  5e druk of later 

 -  Sportkleding (voor binnen en buiten) 
 - Sportschoenen: 
   één paar voor binnen zonder strepende zolen en 
   één paar voor buiten; met noppen- of kunstgras schoenen (gravel) 
-  Handdoek voor het douchen na de les 

 

VAK OMSCHRIJVING BESTEMD VOOR KLAS 
Aardrijkskunde Grote Bos Atlas (Wolters-Noordhoff)        54e druk  

 
 
                                                                  55e druk 

Klas 5 en hoger (niet verplicht) 
als het vak gevolgd wordt * 
 
Klas 1-2-3 én  
Klas 4 (niet verplicht) 
als het vak gevolgd wordt * 

Engels Van Dale Pocketwoordenboek, 5e druk of later 
Engels-Nederlands en Nederlands-Engels 

Klas 3 én 
Klas 4 en hoger  

Frans Van Dale Pocketwoordenboek 5e druk of later 
Frans-Nederlands en Nederlands-Frans 
 

Klas 3 én  
Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 

Duits Van Dale Pocketwoordenboek 5e druk of later 
Duits-Nederlands en Nederlands-Duits 
 

Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 
 

Spaans Van Dale Pocketwoordenboek , 3e druk of later 
Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans 
 

Klas 4 als het vak gevolgd wordt * 

Wiskunde 
 

Geruit papier van 1 x 1 cm2   

passer  
Klas 1-2 
 

Casio fx-9860GII USB power graphic 2  

Let op de toevoeging 2 = examenstand.  

Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 

Wiskunde  
Natuurkunde 
Scheikunde 
Economie 

Casio fx-82EX CLASSWIZ 
 

Klas 1-2-3 én  
Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 
 

Voor alle rekenmachines geld dat afwijkende modellen zijn door het Ministerie van Onderwijs niet 
toegestaan bij SE en CSE 
Muziek  Muziekschrift met notenbalken 

(verkrijgbaar bij Bruna) 
 

1VX en 3VX 
 

Natuurkunde & TNO 1 vulpotlood 0,5mm 
10 mm ruitjespapier 

Klas 2-3 én 
Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 
 

Beeldende vorming Insteekmap A4 Klas 1-2-3 én  
Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 

CKV  
Beeldende vorming 

Tekenmap A2 
 

Klas 4 en hoger als het vak gevolgd wordt * 
 

 


