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Op deze pagina vind je per

DUITS, ENGELS EN FRANS:

BEELDENDE VORMING:

vak welke benodigdheden je

• Een woordenboek Vreemde

• Een snelhechter of een

moet aanschaffen voor het
volgen van de vakken.

taal – Nederlands en
Nederlands – Vreemde taal
• De sectie Engels adviseert de

multomap met insteekhoezen
• Kleurpotloden, min. 12 stuks
in blikken doos, aanbevolen
merk: Caran d’Ache
• Aquarelverf, min. 6 kleuren

ALGEMEEN:
• Een goede boekentas
• Een schoolagenda
• Schrijfmateriaal
• Schriften
• Stevig kaftpapier
• Wetenschappelijke rekenmachine, bijv. van het merk
Casio of Texas Instruments
(prijsklasse ± € 10,00).
NEDERLANDS:
• PRISMA Handwoordenboek
Nederlands, uitgeverij Het
Spectrum Utrecht, nieuwste
uitgave.
• Twee gelinieerde schriften
van A4-formaat.
• Een rode pen.
• Een snelhechter.
BSM:
• Sporttenue aan te schaffen
via school (sportbroekje,
2 sportshirts).
WISKUNDE:
• Een passer, een geodriehoek,
een schrift van A4-formaat
met ruitjes van 1 cm bij 1 cm.
• Vanaf havo 4 en vwo 4 een
˚˥˔Ё˦˖˛˘˥˘˞˘ˡˠ˔˖˛˜ˡ˘˗˜˘
voldoet aan de exameneisen.
De sectie wiskunde adviseert
˗˘˚˥˔Ё˦˖˛˘˥˘˞˘ˡˠ˔˖˛˜ˡ˘
van het merk Texas Instruments type TI-84 Plus CE-T.

havo- en vwo-leerlingen om
het woordenboek Van Dale
middelgroot aan te schaffen.
• De sectie Duits adviseert
bovenbouw leerlingen om
het woordenboek Van Dale
Pocketwoordenboek vanaf
zesde editie aan te schaffen.
• De sectie Frans adviseert
bovenbouw-leerlingen om
het woordenboek Kramer
middelgroot aan te schaffen.
GRIEKS:
• Charles Hupperts, GrieksNederlands woordenboek,
uitgeverij Eisma Edumedia
Leeuwarden, 4e druk, klas
vwo 5 en vwo 6.
LATIJN:
• H. Pinkster, woordenboek
Latijn-Nederlands, klas vwo
5 en vwo 6. Amsterdam
University Press 1998. 7e druk.
AARDRIJKSKUNDE WORDT
AANBEVOLEN:
• havo/vwo: Bosatlas, 55e druk

in doosje, aanbevolen:
‘Van Gogh’
• 2 penselen nr. 2 of 3, en
nr. 8 of 9
• 2B + HB + 4B potlood + gum.
GYMNASTIEK:
• De lessen lichamelijke
oefening dienen gevolgd
te worden in gymnastiekkleding.
• In de gymzaal zijn zaalschoenen verplicht.
KUBV:
• Dummy A4 landscape
Via school wordt aangeboden deze tijdens de eerste
lesweek in de vakles aan
te schaffen voor € 5,-.

