
LEERMIDDELEN 2021-2022 

ALGEMEEN 

- gelinieerd papier en/of schriften (naar eigen inzicht)
- tekenpapier of schetsblok
- A4 schriften (2 stuks)
- snelhechters
- potloden: HB, 2B, 4B en 6B
- kleurpotloden
- geodriehoek
- gum

- koptelefoon met 3,5 mm mini-jack aansluiting
(kleine-ronde plug) voor gebruik laptop &
muziekles met een min. snoerlengte 1,5 m

- muis (t.b.v. laptop)
- Sportkleding (sportshirt en sportbroek/

trainingsbroek)
- Sportschoeisel voor binnen én buiten:

één paar zonder strepende zolen (binnengymzaal)
één paar voor buiten (buiten gym, gravelveld)

- Handdoek voor het douchen/opfrissen na de les

VAK OMSCHRIJVING BESTEMD VOOR KLAS 

aardrijkskunde Grote Bos Atlas 55e druk (Wolters-Noordhoff)
NIET verplicht! 

Voor leerlingen vanaf klas 4 met 
aardrijkskunde in het 
vakkenpakket, raden wij het sterk 
aan om een atlas aan te schaffen. 
De aanschaf hiervan is echter niet 
verplicht, maar maakt het oefenen 
voor (school)examens wel een stuk 
makkelijker. 

Duits 
Engels 
Frans  

Woordenboeken in verband met eigen gebruik tijdens toetsweken. 
(MVT-Nederlands & Nederlands-MVT) 

Nederlands  

Woordenboek Nederlands Alle jaarlagen 

Abonnement op de Bieb Klas 1 

Grote lijsters 2021 – ISBN 9789001290148 
of de onderstaande titels separaat 
- Anne-Gine Goemans : Holy Trientje
- Adriaan van Dis : De wandelaar
- Marieke Lucas Rijneveld : De avond is ongemak
- Boris O. Dittrich : W.O.L.F.
- Hendrik Groen : Pogingen iets van het leven te

maken. Het geheime dagboek van Hendrik
Groen, 83 1/4 jaar

Klas 4 

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

Klas 1vx  
alle 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 *



LEERMIDDELEN 2021-2022 

VAK OMSCHRIJVING BESTEMD VOOR KLAS 

wiskunde 

Geruit papier van 10 x 10 mm2

passer  Klas 1-2 

Casio fx-9860GII USB power graphic 2  Let op de 
toevoeging 2 = examenstand 
of 
Casio fx-CG50

(let op: Casio fx-CG20 is alleen toegestaan voor 
leerlingen die in 2021-2022 eindexamen afleggen)

Klas 4 en hoger  
als het vak gevolgd wordt *

wiskunde  
natuurkunde 
scheikunde 
economie 
Beco 
TNO 

Casio fx-82EX CLASSWIZ 
Klas 1-2-3 én  
Klas 4 en hoger  
als het vak gevolgd wordt *

Let op! 

Voor alle rekenmachines geldt dat afwijkende modellen door het  
Ministerie van Onderwijs niet zijn toegestaan bij SE en CSE 


