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Schoolgerei:

1e graad 1e leerjaar A-stroom

Hieronder vindt u een lijst met noodzakelijk schoolgerei. Vanzelfsprekend hoeft niet alles
nieuw aangekocht te worden. Materiaal dat reeds in de lagere school werd gebruikt, is
ook goed.

1. Schrijfgerei
- vulpen of rollerpen met bijhorende inktpatronen
- balpennen: blauw, rood, groen en zwart
- enkele markeerstiften
- potlood, gum en slijper
- correctieroller
- meetlat 30 cm: harde of flexibele
- kleurpotloden: een doosje van 12 met zeker volgende kleuren: zwart, bruin,
blauw, licht- en donkergroen, rood, oranje en geel
- flexibele geodriehoek (gekregen bij de inschrijving)
- basispasser
- zestal fijne kleurstiften (kleuren mag je kiezen)
- twaalftal gewone stiften
- schaar
- lijmstift
2. Mappen
- 4 cm rugzijde (6 mappen) voor Nederlands, Frans, wiskunde, aardrijkskunde,
natuurwetenschappen en vak uit de focus.
- 2 cm rugzijde (8 mappen) voor geschiedenis, godsdienst, techniek, leren leren
& leren leven, beeld, muziek, Engels en mens & samenleving
Materiaal en kleuren kiest u zelf. Het is wel belangrijk dat u kiest voor mappen met 2
ringen en geen 4! Als u het gewicht in de boekentas wil beperken, kunt u wel beter
plastic mappen kiezen.
3. Algemeen
- kladschrift of kladblok
- cursusblok: commercieel geruit
- U-mapjes (met gaatjes): een 40-tal

4. Enkele specifieke benodigdheden per vak
Lichamelijke opvoeding
- sportkledij (T-shirt en short met schoollogo staan op de boekenlijst!):
o stevige sportschoenen
o sportzak
- zwemkledij:
o meisjes: badpak (geen bikini)
o jongens: zwembroek of korte zwemshort zonder zakken
o sportzak + handdoek
Beeld
- witte gom
- blauwe balpen
- potjes verf: merk TALENS GOUACHE (Graag dit merk respecteren, want veel
andere verfsoorten zijn slecht van kwaliteit en moeilijker om mee te werken.)
Welke kleuren heb je zeker nodig?
 citroengeel
n° 205
 magentaroze (= permanent roze of donkerroze)
n° 397
 cyaanblauw (= lichtblauw)
n° 501
 wit
n°100
 zwart
n°737
- 2 pakjes papieren zakdoekjes
- 5 friscostokjes of kleine plastieken lepeltjes (om de verf uit de potjes te
halen)
- tekenmap: formaat 28/37 cm (niet groter of kleiner)
Belangrijk:
- Andere materialen zoals tekenpapier, bister, ecoline behangerslijm, karton,
acrylverf, vernis, klei, enz. worden via school aangekocht waarvoor per trimester
een forfait wordt gevraagd.
- Er zijn verschillende leerkrachten Beeld. Afhankelijk van de leerkracht die je les zal
geven, kunnen er nog een aantal kleine zaken extra gevraagd worden. Dit wordt
meegedeeld tijdens de eerste les.
- Zorg ervoor dat al het materiaal genaamtekend is.
Techniek
- plastic zak met daarin: een tweede grote plastic zak om de werktafel te
beschermen en een vod of enkele velletjes keukenpapier
- enkele haarelastieken (voor meisjes met lang haar)
Wiskunde
Als u een nieuw rekentoestel moet aankopen, koopt u een TI-30XB Multiview (Texas
Instruments). Heeft u een gelijkaardig toestel liggen, dan mag u dat ook gebruiken. Wat
moet er zeker op staan: het getal pi (∏), de vierkantswortel (√) en machten (x 2). Vraag
het bij twijfel gerust na aan uw leerkracht wiskunde. Daarna heeft u nog de tijd om
eventueel een nieuw toestel aan te kopen.
Naamteken het belangrijkste schoolgerei: mappen en boeken, turngerei,
rekentoestel …

