
 

 

Materiaallijst 
1B 

 

Vak   Materiaal 

  

Godsdienst: 1 ringmap 

 

 

 

Lichamelijke Opvoeding: T-shirt en short van de school + sportschoenen 

en sportsokken 

 

 

Maatschappelijke Vorming: 1 ringmap 

Schrijfmateriaal: balpen, fluostift 

Schaar en lijm 

 

 

 

Engels:  

1 ringmap  

Werkboek “Buckle up 1” 

Schrijfmateriaal (balpen, markeerstiften...) 

 

 

 

Frans: een dunne ringmap 

een bestekmapje 

een blauwe, groene en rode balpen 

enkele insteekmapjes 

 

Nederlands:  

• 1 stevige ringmap met een rug van 5 

cm met daarin ( niet los gescheurd ) je 

leerwerkboek Nederlands  

3 plastic mapjes 

 Een halve blok cursusblaadjes 



 

 

 

 

• Op je ringmap kleeft een etiket met je 

naam en je klas 

• Op je leerwerkboek “Taalweb 1” hangt 

eveneens een etiket met je naam en je 

klas 

• 1 rood bestekmapje met daarop een 

etiket met je naam en je klas 

• Eigen woordenboek ( uitgave is niet 

van belang, als je er maar mee kan 

werken ) , binnenin eveneens je naam 

en klas vermeld 

• Markeerstiften: groen, geel, blauw, 

roze/oranje 

Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen 

materiaal én brengt dit ook elke les mee. 

 

 

 

Wiskunde: handboek in een ringmap 

een bestekmapje 

aparte pennenzak wiskunde met daarin 

- gewone rekenmachine 

- rode, blauwe, groen en zwarte balpen 

- potlood en gom 

- fluostift (2 kleuren) 

- geodriehoek 

- whiteboardstiftje 

planningsagenda 

cursusblok met kleine ruitjes 

 

 

Muziek: / 

 

 

Artistieke vorming  1 dunne ringmap, 5 plastic mapjes, een 

aantal lege, effen, witte blaadjes (bv. 

printpapier) 

 

Ander creatief materiaal is beschikbaar in 

de klas en wordt via de schoolrekening 

aangerekend. 



 

 

 

 

Techniek: 1 bestekmapje voor je evaluaties. 

1 dunne ringmap. 

Natuur & ruimte: Leerwerkboek “Nerf” 

Ringmap en/of bestekmapje 

Markeerstiften: groen, geel , blauw  

Basis kleurpotloden + schrijfgerief 

 

 

 

 

ICT & Klaviervaardigheden:  

Info zie 1ste lesuur 

 

 

Sterk (in taal, rekenen, ICT): A4 ringmap met 5U-mapjes – dikte speelt 

geen rol 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


