
 

 

BENODIGDHEDEN AAN TE SCHAFFEN DOOR DE LEERLINGEN VAN HET EERSTE LEERJAAR A    Schooljaar 2020- 2021 

 

Algemeen materiaal 

 

- 30 plastic mapjes A4 universele perforatie  

- 2 cursusblokken: 1 met lijntjes + 1 met ruitjes 

- 4 balpennen: blauw, rood, groen en zwart 

- 1 potlood 

- 3 markeerstiften 

- 1 meetlat van 30 cm 

- 1 lijmstift, 1 schaar, 1 vlakgom, 1 slijper 

- 1 corrector 

Materiaal per vak 

 

Nederlands - 2 ringmappen A4  

(rugbreedte 2  cm) 

 

Frans - 2 ringmappen A4  

(rugbreedte 2 cm) 

 

Engels   - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Wiskunde                     - 1 rekenmachine Texas instruments TI-30X Multiview Solar 

- 1 passer 

   - 1 geodriehoek 

    

Geschiedenis  - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Godsdienst  - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Natuurwetenschappen - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Aardrijkskunde  - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Mens en samenleving     -  1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

Techniek  - 1 ringmap A4 (rugbreedte 2 cm) 

 

LO   - sportschoenen die geen strepen nalaten op de vloer 

                                         - T-shirt met logo van de school (aankoop tijdens 1e LO-les) 

                                      - zwarte korte of lange aanpassende sportbroek (ev. aankoop tijdens 1e LO-les) 

                                                                                   

Beeld                             - HB-potlood 

                                      - fijn zwart stiftje 

                                      - doos met ±18 kleurpotloden  

                                                            

Opmerking i.v.m. ringmappen: *formaat A4 = 21 cm x 29,7 cm  

                                                      *ringmappen met 2 ringen 

                                                      *We raden flexibele plastieken ringmappen aan om het gewicht te beperken. 

 

Computergebruik 

 

Smartschool is ons digitaal schoolplatform. Thuis gebruiken de leerlingen dagelijks het berichtensysteem, skore 

puntenboek, digitale schoolagenda…  

 

Onze leerlingen hebben 1u/week een les ICT.  Zij leren o.a. digitale basisvaardigheden en krijgen inzicht in 

computersystemen.  In alle andere vakken wordt deze kennis verder ingeoefend op school en thuis. 

 

Daarom is het belangrijk dat onze leerlingen thuis kunnen beschikken over een computer waarop het Office-

pakket staat.  Dit pakket krijgen zij gratis van onze school in september. 

Vrijblijvend voorstel voor aankoop van laptop via Signpost: 

https://byod.academicshop.eu/materdeibrasschaat 

Handboeken en werkboeken 

  
De aankoop van de hand- en werkboeken 

wordt uitbesteed aan Standaard 

Boekhandel. Hiervoor verwijzen we u naar 

hun bestelsite : 

http://leerling.schoolboekenservice.com.   
Met deze schoolcode MJksqK2UJ5nxcbn 

kan je vanaf eind juni uw boeken bestellen. 

  
Hebt u vragen, kan u Standaard 

Boekhandel bereiken via het 

telefoonnummer 03 232 86 26 of  

03 201 29 23. 

https://byod.academicshop.eu/materdeibrasschaat
http://leerling.schoolboekenservice.com/

