
 

 

Materiaallijst 
3 Taal & communicatie 

 

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. 

 

 

 

Wiskunde:  

1 ringmap, cursusblaadjes, rekentoestel, 

geodriehoek en passer 

 

Natuurwetenschappen: - Ringmap (mag gerust in combinatie met andere 

vakken) 

- Cursusblaadjes met ruitjes van 1cm op 1cm 

- Gewone rekenmachine 

 

 

 

Aardrijkskunde:  

· 1 stevige ringmap met een rug van 2 cm 

met daarin ( niet los gescheurd ) 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 

 

 

 

Geschiedenis:  

1 ringmap, notitieblaadjes, markeerstiften, 

schrijfgerief 

 

 

 

Maatschappelijke & 

Economische vorming: 

 

Economische vorming:  

• Gsm + qr-codelezer 

• 2 bestekmapjes 

• Oortjes 

 

Maatschappelijke vorming:  

• bestekmapje 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nederlands:  

1 ringmap + 1 bestekmapje 



 

 

 

 

+ enkele markeerstiften 

 

 

Engels:  

Ringmap, bestekmapje voor toetsen & 

taken 

 

 

 

Frans: - ringmapje van het handboek 

Audace met daarin Module 1 – La 

vie scolaire, c’est génial!  

- In dezelfde ringmap enkele blanco 

bladen.  

- Oortjes die je kan inpluggen in de 

laptop 

- Laptop (van de school) 

- Blauw bestekmapje (om toetsen en 

taken in te bewaren) 

 

Duits: - Balpen 

- Potlood 

- 2 markeerstiften (verschillende kleur) 

- Ringmap met daarin het cursusdeel 

waarmee we op dat moment 

werken 

- 10 cursusbladen 

- Toetsen- en takenlijst 

- Laptop (van de school) 

 

Public Relations: 

 

 

 

Hefboommap 

Cursuspapier (geruit – vierkantjes) 

Fluostift 

Balpen 

Potlood (gewoon) 

Potloden (kleur) 

Lat 



 

 

 

 

Smartphone met camera 

Oortjes 

Laptop (school) 

 

ICT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


