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WAT HEB JE NODIG IN DE LESSEN BIJ DE START VAN HET SCHOOLJAAR 
 

- schriften A-4 en A-5 voor diverse vakken. Voor elk vak een apart schrift! 
- 10 mm ruitjespapier 
- snelhechters 
- insteekmap geschikt om A4-papier in op te bergen  
- schetsblok of blanco tekenpapier (klas 1) 
- insteekmap A2 (bij CKV en Beeldende Vorming in de bovenbouw) 
- set kleurpotloden 
- potlood 2H & potlood HB 
- vulpotlood 0,5 mm (alléén voor vwoXtra-klas) 
- gum 
- geodriehoek 
- passer 
- (oortjes) koptelefoon met 3,5 mm mini-jackaansluiting (kleine ronde plug)  
  voor gebruik bij de laptop, min. snoerlengte 1,2 m. 
- muis t.b.v. laptop 
- woordenboeken – in verband met eigen gebruik van de woordenboeken tijdens toetsweken 
 adviseren wij de aanschaf van woordenboeken 
 Nederlands    

 Nederlands-Engels / Engels-Nederlands 
   Nederlands-Frans / Frans-Nederlands* 
 Nederlands-Duits / Duits-Nederlands* 
 *(als het vak gevolgd wordt) 
- Abonnement op de BIEB (wenselijk maar niet vereist) 
 
Onderbouw/bovenbouw 
- Rekenmachine Casio fx-82EX CLASSWIZ (± € 16,00) 
     
Bovenbouw 
- Grafische rekenmachine Casio fx-CG50 (bij het volgen van het vak Wiskunde) 
 
Er wordt uitsluitend gewerkt met de bovengenoemde rekenmachines. 
Let op: Een afwijkend type rekenmachine past niet bij de uitleg en lesmethode. 
 
Sportkleding - sportshirt en sportbroek of trainingsbroek (houd rekening met  zomerse en wat 
minder mooie weersomstandigheden in geval van buitengym) 
 
Sportschoeisel voor binnen en buiten: één paar zonder strepende zolen voor binnen en één paar 
voor buiten (gravel) 
 
Handdoek voor het douchen/opfrissen na de les 
 
 
HAVO 4 - Grote lijsters 2022 – ISBN 9789001021009 (Deze titels kunnen ook separaat worden aangeschaft) 
- Arnon Grunberg    - Tirza 
- Erik Hazelfhof Roelfzema    – Soldaat van Oranje 
- Gerda Blees     – Wij zijn licht 
- Ish Ait Hamou     – Het moois dat we delen 
- Anna Eekhout     – Nicolaas en de verdwijning van de wereld 
 
BOVENBOUW met het vak Aardrijkskunde 
 
Grote Bos Atlas 55e druk(Wolters-Noordhoff)  - wenselijk maar NIET verplicht!- 
(alleen als aardrijkunde in het pokket zit, (handig om te kunnen oefenen bij het maken van 
schoolexamens) 
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