
 

 

Materiaallijst 
3 Bedrijf & Organisatie 

 

Vak   Materiaal 

  

Godsdienst: 1 ringmap met daarin enkele mapjes en 

cursuspapier 

 

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

sportbroek/short, sportschoenen. 

 

Nederlands: Dunne map voor Nederlands of samen met 

andere vakken in een iets dikkere map/  

een aantal cursusbladeren voor extra 

oefeningen of theorie te noteren/ geel en 

groene markeerstift. 

 

Engels: Ringmap + bestekmapje 

 

Frans: De witte ringmap van Audace met daarin 

de 1ste module 

Bestekmapje voor toetsen 

Oortjes 

Blauwe,rode en groen balpen 

Cursuspapier  

 

Wiskunde: 1 ringmap, cursusblaadjes, rekentoestel, 

geodriehoek en passer 

 

 

Natuurwetenschappen: Ringmap (mag gerust in combinatie met 

andere vakken) 

Rekenmachine TI84 

Cursusblok met ruitjes van 1cm op 1cm 

Gewone rekenmachine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 stevige ringmap met een rug van 2 cm 

met daarin (niet losgescheurd) je 

leerwerkboek aardrijkskunde 5 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, eerste les info 

vragen aan vakleerkracht · Markeerstiften: 

groen, geel, blauw, roze/oranje -Elke 

leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen 

materiaal én brengt dit ook elke les me 

 

Aardrijkskunde:  

Geschiedenis: 1 ringmap, notitieblaadjes, markeerstiften, 

schrijfgerief 

 

Artistieke Vorming: 1 bestekmapje met “naam + klas” er op. Dit 

wordt in de klas bewaard.  

 

Ander creatief materiaal is beschikbaar in 

de klas en wordt éénmalig via de 

schoolrekening aangerekend. 

 

Maatschappelijke & 

Economische vorming: 

Economische vorming:  

• Gsm + qr-codelezer 

• 2 bestekmapjes 

• Oortjes 



 

 

 

 

 Maatschappelijke vorming:  

• Bestekmapje  

 

Bedrijf & Organisatie: • Klasseur met daarin het volledige 

handboek. Dit blijft in de klas liggen. 

• 5 tussenbladen of plastiek mapjes 

• Bestekmapje voor de toetsen:  
♦ 1 blauw voor BO1 

♦ 1 rood voor BO2 

• Eenvoudige rekenmachine 

• Oortjes met ronde aansluiting (heb je 

elke les bij) 

• Je installeert op je gsm een QR-

scannerapp. 

• Een A4-schrift of A4-atomaschrift. Daarin 

kunnen bordschema’s, 

herhalingsmomenten, tips genoteerd 

worden. 
 

ICT: Info zie 1ste lesuur 

 

 

 

 

 

 

 

 


