Eerste leerjaar
-

1 stevige, harde kaft (A4-formaat) met elastieken (flapmap) voor briefwisseling en agenda
Kleurstiften, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Kleurpotloden, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Een slijper met een klein en groot gat met reservoir voor slijpsel
Twee potloden (bij voorkeur een driezijdig ‘triplet’) en gum
Na Nieuwjaar: een goede blauwe balpen die geen vlekken maakt.
Voor de turnles: donker sportbroekje (geen lange broek), stevige sportschoenen (geen pantoffels) –
turn T-shirt van de school is verplicht en kan aangekocht worden.
Een dikke lijmstick
Een grote doos papieren zakdoekjes
Niet nodig: kaftpapier, naametiketten, lat en een schaar

Tweede leerjaar








Een pennenzak met daarin:
- twee blauwe balpennen (geen stabilo balpen a.u.b.)
- een schrijfpotlood
- een gum
- een slijper met een potje voor het slijpsel eraan
- een schaartje
- een dikke lijmstick
- een meetlat van 15 cm
Een pennenzak met daarin:
- kleurpotloden (bij voorkeur dikke)
- kleurstiften
een ringmap met twee ringen (geen ‘classeur’)
en daarin 4 plastiekmapjes (= plastiekjes om een blad in te steken)
elastiekmap A4-formaat (huiswerkmap)
een doos papieren zakdoekjes
voor de turnles: sportschoenen, sportief broekje, turntruitje van school (kan evt. extra besteld worden
begin september)

Kaftpapier is niet nodig.

Derde leerjaar
-

-

Een pennentas met :
o blauwe balpen
o groene balpen
o schrijfpotlood
o korte meetlat
o slijper met potje
o gom
o schaar
o lijm
o fluostift
kleurpotloden en stiften
meetlat 30 cm
1 classeur

-

Elastiekmap om huiswerk en brieven op te bergen
3 plastiekmapjes die in de classeur passen
Een doos neusdoekjes
Drinkbeker

Vierde leerjaar
0 een pennenzak met:
- Blauwe + groene balpen
- Een vulpen
- Een inktwisser
- Schrijfpotlood
- Korte meetlat
- Slijper met potje
- Gum
- Lijm
- Schaar
- Fluostift
0 een pennenzak met kleurpotloden en stiften (kan ook een doos zijn)
0 twee dikke ringmappen
0 een flapmap om huiswerk en brieven in op te bergen
0 drie bestekmapjes
0 een tiental plastiek-U-mapjes
0 een doos papieren zakdoekjes
0 een kladblok

Vijfde leerjaar


een pennenzak met:
o blauwe + groene balpen (vulpen mag ook)
o geodriehoek
o schrijfpotlood
o korte meetlat
o slijper met potje
o passer
o gum
o lijmstift
o schaar
o fluostif









een pennenzak met kleurpotloden en stiften (kan ook een doos zijn)
een ringmap A4 (mag met grappige prentjes zijn)
een flapmap om huiswerk en brieven in op te bergen
grenzeloze bewondering en respect voor de leerkracht
een doos papieren zakdoekjes
een kladblok (geruit)
kaftpapier (vijftal boeken)

Zesde leerjaar












geodriehoek
woordenboek (enkel voor thuisgebruik)
passer
kladblok (geruit)
1 ringmap A4
1 dikke ringmap A4 (bosklas)
plastieken insteekmapjes A4 (50-tal)
gewone opbergmap A4 (heen- en weermap)
kaftpapier (vijftal boeken)
eenvoudig rekenmachientje (mét procentteken)
schooltas vol enthousiasme ;)

Komt goed van pas…
 schaar
 stiften
 kleurpotloden
 plakstift
Mag in bepaalde gevallen gebruikt worden:
 fluostiften
 blancoroller (geen vloeibare typex)
 goede raad van juf en meester

