Materiaallijst
3 Wellness & Lifestyle
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:

1 ringmap, bestekmapje voor toetsen
en cursuspapier

Engels:

Ringmap, bestekmapje voor toetsen &
taken

Frans:

De witte ringmap van leerwerkboek
Audace met daarin de 1ste module+
schrijfgerief + 10 geruite cursusbladen +
oortjes+ markeerstiften + 1 bestekmapje
voor evaluatie.

Wiskunde:

1 ringmap, cursusblaadjes, rekentoestel,
geodriehoek en passer

Natuurwetenschappen:

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.

ICT:

Wellness & Lifestyle:

Theorie:
• Gewone ringmap
• Schutbladen
• Gsm + QR codelezer
• Cursuspapier
Algemeen voor alle onderdelen van
praktijk:
• Handgel (dit om tussendoor de
handen extra te ontsmetten.)
• Wattenschijfjes
• Wattenstaafjes
• Papieren servetten
• Ontsmettingsalcohol moet maar
1 keer meegebracht worden en
kan in alle vakken gebruikt
worden.
• Schaar
• Chirurgisch mondmaskers: dient
gedragen te worden in elke
praktijkles en min. om de 4 u
vervangen te worden.
Manicure:
• Aangekocht materiaal
handverzorging+ schort +
nagellakontbinder.
• Rode of donkere nagellak
• Flesje zuurstofwater 3 volume
• Handzeep of shampoo
• Handcrème
• 3 grijze gewone handdoeken(+/50x100cm)

•
•

1 grijs gastendoekje (+/- 30x50
cm)
1 ringmap 3cm (voor hand en
voetverzorging)

Gelaat:

•
•
•
•
•
•
•

Aangekocht materiaal
gelaatsverzorging+ schort
Poederborstel
(goedkoop:Hema,....)
1hoeslaken(1-pers./jersey)
4 witte gewone handdoeken (+/50x100 cm)
1 wit badlaken(min. 70x140 cm
of 90x180 cm)
3 witte gastendoekjes (+/- 30x50
cm)
1 ringmap 3cm

Make-up

•
•
•
•
•

•

Aangekocht materiaal make-up.
Brushcleanser (Hema/di...)
Zwarte mascara
1dun ringmapje A4 (max 3 cm)
Handdoeken mogen gebruikt
worden van de school voor de
lessen make-up. Dit om de kosten
te drukken.
Penselenetui of houder naar
wens om make-uppenselen in te
steken

