In alle klassen vragen de leerkrachten
- prullen die kunnen afleiden thuis te laten
- zoveel mogelijk alles te naamtekenen (gymtrui, gymbroekje, …)
- de boeken of schriften te kaften tegen maandag 9 september
- te zorgen voor papieren zakdoekjes
Naar het eerste leerjaar











1 stevige, harde kaft (A4-formaat) met elastieken (flapmap) voor briefwisseling en
agenda
Kleurstiften, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Kleurpotloden, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Een potloodslijper met een klein en groot gat met reservoir voor slijpsel
Twee potloden (bij voorkeur een driezijdig ‘triplet’) en gum
Na Nieuwjaar: een goede blauwe balpen die geen vlekken maakt.
Voor de turnles: donker sportbroekje (geen lange broek), stevige sportschoenen (geen
pantoffels) – turn T-shirt van de school is verplicht en kan aangekocht worden.
Een dikke lijmstick
Een grote doos papieren zakdoekjes
Niet nodig: kaftpapier, naametiketten, lat en een schaar

Naar het tweede leerjaar









Een pennenzak met daarin:
- twee blauwe balpennen (geen stabilo balpen a.u.b.)
- twee schrijfpotloden
- een gum
- een potloodslijper met een potje voor het slijpsel eraan
- een schaartje
- een dikke lijmstick
- een meetlat van 15 cm
Een pennenzak met daarin:
- kleurpotloden (bij voorkeur dikke)
- kleurstiften
een ringmap met twee ringen (geen ‘classeur’)
en daarin 4 plastiekmapjes (= plastiekjes om een blad in te steken)
elastiekmap A4-formaat (huiswerkmap
een doos papieren zakdoekje
voor de turnles: sportschoenen, sportief broekje, turntruitje van school (kan evt. extra besteld
worden begin september)

Kaftpapier is niet nodig.

Naar het derde leerjaar








Een pennentas met :
o blauwe balpen
o groene balpen
o schrijfpotlood
o korte meetlat
o potloodslijper met potje
o gum
o schaar
o lijm
o fluostift
o kleurpotloden en stiften
o meetlat 30 cm
1 classeur
Elastiekmap om huiswerk en brieven op te bergen
3 plastiekmapjes die in de classeur passen
Een doos zakdoekjes
Drinkbeker

Naar het vierde leerjaar








Een pennenzak met
-

Korte meetla

-

Potloodslijper met potje

-

Gum

-

Lijm

-

Schaar

- Fluostif
Een pennenzak (doos) met kleuren en stiften
Twee dikke ringmappen
Een flapmap om huiswerken en brieven in op te bergen
Een doos papieren zakdoekjes
Een kladblok

Naar het vijfde leerjaar


een pennenzak met :
o blauwe + groene balpen (vulpen mag ook + dan ook inktvullingen)
o geodriehoek (mag)
o schrijfpotlood
o korte meetlat
o potloodslijper met potje
o passer
o gum
o lijmstift
o schaar
o fluostiften: groen, roze, blauw, geel, oranje




een pennenzak met kleurpotloden en stiften (kan ook een doos zijn)
3 ringmappen A4 :
a. Één dikke ringmap
b. Één gewone ringmap
c. Één dun ringmapje voor de plattelandsklas







een flapmap om huiswerk en brieven in op te bergen
Eenvoudig rekenmachientje (mét procentteken en genaamtekend)
20 insteekmapjes voor in de ringmappen
een doos papieren zakdoekjes (genaamtekend)
kaftpapier : enkel de schriftjes en leerboeken van school moeten gekaft worden; de werkboeken
en agenda dus niet)
GEEN typex



Naar het zesde leerjaar










geodriehoek
passer
kladblok A4 (geruit)
1 ringmap A4
1 dikke ringmap A4 (bosklas, pas meebrengen voor bosklas)
plastieken insteekmapjes A4 (50-tal)
gewone opbergmap A4 (heen- en weermap)
eenvoudig rekenmachientje met procentteken

Komt goed van pas…
 schaar
 stiften






kleurpotloden
plakstift
fluostiften
blancoroller (geen vloeibare typex)

Werkboekjes waarin geschreven wordt, moeten niet gekaft worden.
Graag te kaften: En Action (FranS), Mundo (wero), Leesboek Taalsignaal deel A en deel B

