
Wat heb je nodig per profiel 
 

Algemeen:   

• een waterdichte boekentas 

• een schoolagenda 

• schrijfmateriaal, inclusief pennen in verschillende kleuren 

• voldoende gewone schriften 

• een aantal schriften A4 formaat, zowel met lijnen als met ruitjes van 1 cm 

• stevig kaftpapier 

• de leerlingen moeten een tekendoos en een wetenschappelijke calculator via de school aanschaffen. 

• voor lichamelijke opvoeding: binnen sportschoenen, korte broek, t-shirt, buiten sportschoenen, 
trainingstrui, trainingsbroek en een wind/regenjack. 

Woordenboeken 

• Voor Nederlands en Engels is het handig dat je thuis over een woordenboek kunt beschikken. Als er 
thuis al woordenboeken zijn, hoef je geen nieuwe aan te schaffen. Als je eraan twijfelt of je een ouder 
woordenboek wel kunt gebruiken, overleg dan in de les even met je vakdocent. Als je een nieuwe aan 
moet schaffen, kies dan een zakwoordenboek, bv Prisma of van Dale. 

Boeken 
De boeken worden voor je besteld. Dit doe je dus niet zelf. Je ontvangt je boeken thuis. 
Deze boeken moeten worden gekaft met stevig kaftpapier. 

 
En elk jaar lever je de huurboeken weer in bij Van Dijk B.V. op de inleverdag voor dat het schooljaar wordt 
afgesloten. Voor alle opleidingen binnen het vmbo heb je een agenda nodig. 

 

Aanschaf laptop 
Als school hebben we een belangrijke taak om onze leerlingen voor te bereiden op de digitalisering van onze 
samenleving en passen we ons onderwijs daarop aan. Als Ubbo Emmius Scholengemeenschap hebben we 
gekozen voor een samenwerking met The Rent Company.  
Via deze partner bestaat de mogelijkheid voor koop of huur van een laptop die speciaal voor toepassing in het 
onderwijs is geselecteerd.  
 
U heeft onlangs informatie ontvangen over het aanschaffen van een laptop via The Rent Company. Wij willen u 
vragen om deze informatie goed door te nemen. LET OP! Bestel voor 31 juli 2020 uw laptop. Zo bent u verzekerd 
van een tijdige uitlevering in de eerste week van het nieuwe schooljaar! 
 
Op onze website vindt u meer informatie vanuit The Rent Company. Hier vindt u een informatiebrief van The Rent 
Company. Ook staan er 2 flyers op de website. De ene flyer is voor de aanschaf van een laptop modellen 1 t/m 4 
en de andere voor de modellen 5 & 6. 

 

 

 

1. Service, Business & Media 
  

 In de lessen 

• Oordopjes om ongestoord het geluid van de  

 computer te kunnen volgen 

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Een USB-stick (tenminste  2G) 

• Etui met rode en blauwe pen, potlood en kleurpotloden met 

• Puntenslijper en gum Lijmstift 

• Schaar 

 

 
 

 

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-van-The-Rent-Company-voor-ouders-Ubbo-Emmius-locatie-Sportparklaan.pdf
https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/06/19029-Informatie-en-bestelflyer-2020-2021-The-Rent-Company-laptop-modellen-1-tm-4.pdf
https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/06/19029-Informatie-en-bestelflyer-2020-2021-The-Rent-Company-laptop-modellen-5-en-6.pdf


Voor het praktijkvak 

• Pannenlappen 

• Handdoek 

• Theedoek 

• Vaatdoek 

• Katoenen keukenschort 

 

Voor het vak wiskunde                                                    

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Windroos 

• Geodriehoek 

• Ruitjesschrift 1x1 cm 

• Potlood 

 

Voor het vak economie                                                    

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• A4 schrift (lijntjes) 

• Potlood 

• Blauwe en rode pen 

 
 
2. Zorg & Welzijn  

  In de praktijklessen verzorging 

•    Oordopjes om ongestoord het geluid van de  

    computer te kunnen volgen 

• Pannenlappen                              

• Handdoek  

• Theedoek                                                 

• Vaatdoek 

• Katoenen schort 

• Werkkleding * 

• Springvorm van 18 of 20 cm en kleine cakevorm 

• A4 Multomap 23 rings inclusief lijntjespapier en tabbladen 

• Agenda 

• USB-stick 

• Gevulde etui met: schaar, viltstiften, lijm, kleurpotloden, pennen, liniaal 

• 1 4-ringsmap (ordner) 

• Voor het vak biologie mag een multomap worden aangeschaft 

• Het los dragen van lang haar en hoge hakken zijn in verband met de hygiëne en de  

veiligheid bij de praktijklessen in de keuken en in het zorg & welzijn lokaal niet toegestaan. 

De werkkleding(*) wordt door de school besteld en aan u verrekend. De kosten van de kleding bedragen 

€ 25,41. Over de uitreiking van de kleding volgt bij de start van het nieuwe schooljaar nader bericht. 

 

Voor het vak wiskunde (keuzevak!)                                                   

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Windroos 

• Geodriehoek 

• Passer 

• Ruitjesschrift 1x1 cm 

 



• Potlood 

 

 

 

 

 

 

 
3. Bouwen, Wonen & Interieur  
 

• Potlood 2h + gum + puntenslijper 

• Iedere leerling dient te beschikken over een overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! De 

overall wordt door de school besteld bij SSPB en door de school betaald. De werkschoenen kunt 

u bestellen bij Boiten Techniek, deze kosten zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie zie 

brief “aanschaf werkschoenen en overall”).  

• Gehoorbeschermers (ca. € 5,00; o.a. bij HC-94 Business Fashion verkrijgbaar) 

Voor alle leerlingen van techniek is o.a. t.b.v. het verplichte vak wiskunde noodzakelijk: 

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Windroos 

• Geodriehoek 

• Passer 

• Ruitjesschrift 1x1 cm 

• Potlood 

• Oordopjes om ongestoord het geluid van de computer te kunnen volgen 

 

 

 

4. Produceren, Installeren & Energie  
 

• Iedere leerling dient te beschikken over een zwarte overall en goedgekeurde veiligheidsschoenen! Er 

is een overeenkomst tussen de school en Onrust te Nieuw Buinen waar de leerling, tegen 

gereduceerde prijzen, deze artikelen kan aanschaffen (iedere overall is voorzien van het Ubbo 

Emmius logo). 

 

Voor alle leerlingen van techniek is o.a. t.b.v. het verplichte vak wiskunde  

noodzakelijk: 

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Windroos 

• Geodriehoek 

• Passer 

• Ruitjesschrift 1x1 cm 

• Potlood 

• Oordopjes om ongestoord het geluid van de computer te kunnen volgen 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
5.  Mobiliteit & Transport 
  

• Cirkelmal (ca. € 3,00) 

• Potlood 0,5 mm 2H 

• Doosje kleurpotloden  

• Iedere leerling dient te beschikken over een zwarte overall en goedgekeurde  

veiligheidsschoenen! Er is een overeenkomst tussen de school en Onrust te  

Nieuw Buinen waar de leerling, tegen gereduceerde prijzen, deze artikelen kan 

aanschaffen (iedere overall is voorzien van het Ubbo Emmius logo). 

 

Voor alle leerlingen van techniek is o.a. t.b.v. het verplichte vak wiskunde noodzakelijk: 

• Rekenmachine Casio (richtprijs ca. € 10,00) 

• Windroos 

• Geodriehoek 

• Passer 

• Ruitjesschrift 1x1 cm 

• Potlood  

• Oordopjes om ongestoord het geluid van de computer te kunnen volgen 

 

 


