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1A 

 

Vak   Materiaal 

  

Godsdienst:  

 1 ringmap 

 

 

Geschiedenis:  

1 ringmap, notitieblaadjes, markeerstiften, 

schrijfgerief  

 

 

Lichamelijke opvoeding: T-shirt met logo van de school, een effen 

sportbroek/short, sportschoenen. 

 

 

 

Mens & Samenleving:  

1(dunnere of samen stoppen met ander 

vak) ringmap – enkele plastic mapjes – een 

kladschriftje naar keuze – 

schaar/lijm/kleurtjes (standaard in 

pennenzak) 

 

 

Engels:  

1 ringmap of bestekmapje om werkboek 

New Contact two-in-one te bewaren  

Schrijfmateriaal (balpennen, 

markeerstiften...) 

 

Frans: 1 ringmap (gewone dikte) met enkele losse 

cursusblaadjes, 1 tabblad  



 

 

 

 

1 bestekmapje met etiket (naam + klas) 

In pennenzak: groene, oranje en roze 

markeerstift, rode, groene en blauwe 

balpen (geen multikleurenstylo), potlood, 

enkele insteekmapjes 

 

 

 

 

Nederlands:  

1 ringmap – 5 plastic mapjes – enkele losse 

cursusbladen met lijntjes – 

schaar/lijm/kleurtjes (standaard in 

pennenzak) - gele en groene 

markeerstiften.  

 

 

 

 

 

Wiskunde: 1 gewone ringmap, 1 dunne ringmap 

cursusblaadjes, 3 tussenschot 

bladen,geodriehoek, passer 

 

 

Artistieke vorming: 1 dunne ringmap – 5 plastic mapjes – 

enkele lege, effen blaadjes (bv. 

printpapier) 

 

Ander creatief materiaal is beschikbaar in 

de klas en wordt via de schoolrekening 

aangerekend. 

 

Techniek: Dunne ringmap 

Bestekmapje 

Natuurwetenschappen: 1 ringmap (het werkboek mag ook bij een 

ander vak in 1 ringmap gestoken worden) 



 

 

 

 

Markeerstiften: groen, geel, blauw 

 Basis kleurpotloden 

2 plastic mapjes om in de map te steken 

 

 

 

Aardrijkskunde: · 1 stevige ringmap met een rug van 2 cm 

met daarin ( niet los gescheurd ) je 

leerwerkboek aardrijkskunde 3 plastic 

mapjes ½ blok cursusblaadjes · Op je 

ringmap kleeft een etiket met je naam en 

je klas · Op je leerwerkboek hangt 

eveneens een etiket met je naam en je klas 

· 1 rood bestekmapje met daarop een 

etiket met je naam en je klas · Eigen atlas ( 

uitgave is niet van belang, als je er maar 

mee kan werken ) , binnenin eveneens je 

naam en klas vermeld. Indien je geen atlas 

hebt, nog geen aankopen, eerst 

inlichtingen vragen bij je vakleerkracht 

eerste les van het schooljaar. · 

Markeerstiften: groen, geel, blauw, 

roze/oranje -Elke leerling is verantwoordelijk 

voor zijn eigen materiaal én brengt dit ook 

elke les mee. 

 

Gratis apps al te installeren op je telefoon: maps ( 

Google ), een kompas en KMI 

 

 

 

Verdieping: 

• Frans 

• Nederlands 

• Wiskunde 

Verdieping Nederlands: dunne map om de 

gemaakte extra oefeningen in te 

verzamelen. 

 

 

/ 

Prikkelprojecten: Prikkelproject Economie: 



 

 

 

 

• Bestekmapje + 6 cursusbladen 

• Op het bestekmapje kleef je een etiket 

met daarop je naam en je klas. 

• Oortjes met ronde aansluiting. We 

bekijken vaak een filmpje en dat doe je 

individueel. 

 

Prikkelproject taal: dunne ringmap met etiket 

met naam en klas  

 

 

 

 

 

 

 

 


