
  
  

Schoolbenodigdhedenlijst 2020 2021  
  

Algemeen (alle klassen: 1-6) 

- Stevige schooltas  

- Een agenda  

- Etui met: Schaar, Potlood, Pennen, Gum, Puntenslijper + reservoir, Liniaal, 

Passer, Zwarte fineliner, Pritt-stift  

- Onbuigzame geodriehoek   

- Hoofdtelefoon/Oordopjes  

- Snelhechters  

- Ruitjesschriften formaat A4, 1x1 cm  

- Lijntjes schriften A4/A5  

- Kaftpapier  

- Woordenboeken (nog niet aanschaffen. In overleg met de docent)  

  

Wiskunde (klas 1-3)  

- Rekenmachine: CASIO fx-82EX classwiz (de methode werkt met dit model)   

 

Wiskunde (klas 4-6)  

-  Grafische Rekenmachine: Texas Instruments 84 plus CE-T vanaf versie OS  

5.1.5 (oudere modellen zijn niet toegestaan tijdens het examen) 

 Nederlands (klas 1 + 2)  

- Lijsterboeken (worden aan het begin van het schooljaar in de les gekozen) 
-  Woordenboek 

 

Nederlands (klas 3-6)  

-  Leesboeken (worden gedurende het schooljaar in de les gekozen) 

-  Woordenboek 

 

De boeken mogen ook op een e-reader gelezen worden of van de bibliotheek 

worden geleend. 

 

Engels (klas 1-3)  

-  In jaar 1 t/m 3 worden twee à drie leesboeken per schooljaar gelezen; deze 

mogen ook op een e-reader gelezen worden of geleend van bijv. de 

bibliotheek. De titels worden door de docent gedurende het schooljaar bekend 

gemaakt.   

  

Frans 

In havo 5, vwo 5, vwo 6 dient bij de start van het schooljaar de nieuwste editie van 
de examenbundel Frans (2020/2021) te worden aangeschaft. 
 



 

 

 

 

Duits (klas 1-6)  

Duits jaar 1: Anton taucht ab (Milena Baisch) 
Duits jaar 3: Anne Frank. Ihr Leben (M. Hoefnagel/Anne Frank Stiftung A'dam) 
Duits jaar 4: Das Versprechen (Friedrich Dürrenmatt), Der Vorleser (Bernhard 
Schlink) 
Duits vwo 5: Die Leiden des jungen Werthers (Goethe) 
 
In havo 5, vwo 5, vwo 6 dient bij de start van het schooljaar de nieuwste editie van 
de examenbundel Duits (2020/2021) te worden aangeschaft. 
 
De boeken mogen ook op de e-reader gelezen of van de bibliotheek geleend 
worden. 
 
Lichamelijke Opvoeding (klas 1-6)  

- Binnen: schone zaalsportschoenen (geen zool die afgeeft en geen 

hardloopschoenen)  

- Buiten: hardloopschoenen, evt. voetbal/hockey schoenen (bij les op 

kunstgras)  

   

BSM (Bewegen – Sport – Maatschappij) keuzevak vanaf klas 4  

- Scheidsrechter fluitje    

- Binnen: schone zaalsportschoenen (geen zool die afgeeft en geen 
hardloopschoenen)  

- Buiten: hardloopschoenen, evt. voetbal/hockey schoenen (bij les op 

kunstgras)  

Tekenen/ Handenarbeid/ Kunst-beeldend (klas 1-6)  

- Dummy (A4 kopen via school)  

- Verschillende grijze potloden ( 2h, hb, 2b, 4b) 

- 12 kleurpotloden 

- Transparante hobbylijm 

 

Handig om te hebben, maar niet verplicht  

- Usb-Stick  

- 23-Rings Multomappen  

- Examenbundels (bovenbouw) kunnen in de lessen gebruikt worden  

- Extra pennen en potloden  

  

Belangrijke Punten  

- De CASIO Rekenmachine is na de 3de klas nog steeds nodig  

- Zet je naam op je eigen materiaal (b.v. schooltas, etui, rekenmachine etc.)  

- Voor examenklassen – kijk op www.examenblad.nl voor alle informatie en 

oefenexamens.  
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