
                                                                          
 

Benodigdheden 

Bij twijfel over aan te schaffen benodigdheden kan de leerling bij de docent terecht.   
 

Basisbenodigdheden voor alle leerjaren  

• Een goede en vooral stevige boekentas of rugzak (geen plastic tassen of boodschappentassen) 

• USB-stick, minimaal 8 GB 

• Diverse potloden, waaronder 2B- of 3B- en een doosje HB-potloden 

• Puntenslijper 

• Liniaal van 30 cm (plat, plastic of aluminium) 

• Geodriehoek 

• Passer (met potloodvulling, in een stevig doosje) 

• Rekenmachine: we adviseren de Casio fx-82EX 

• Aantal stukken vlakgom (geen kunststof)  

• Schaar 

• Doosje kleurpotloden (geen kleurstiften) 

• Lijmstift, merk ‘Pritt’ 

• Koptelefoon/oordopjes voor gebruik bij de computer 

• Pennen in verschillende kleuren  

• Markeerstift 

• Goede agenda (een papieren agenda is niet meer verplicht: huiswerk en dergelijke wordt ook vermeld 

in Magister) 

• Lijntjesschriften 

• A4-schrift met ruitjespapier (cm2) 

• Snelhechters voor werkstukken en dergelijke  

• 23-gaats ringbanden  

o gelinieerd papier 

o tekenpapier 

o insteekhoezen 

• Basis-Bosatlas (geldt niet voor de BL/KL-klassen) 
• Grote Bosatlas voor havo en havo-plus 
• (Zak)woordenboeken:  

 Nederlands 

 Engels-Nederlands en Nederlands-Engels 

 Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (geldt niet voor BL/KL-klassen) 

 Duits-Nederlands en Nederland-Duits (spelling 2000) (geldt niet voor BL/KL-klassen) 
• Sportkleding 

• Sportschoenen voor in gymzalen (niet afgevende zolen en geen schoenen met noppen, dit om 
beschadiging van de vloeren te voorkomen) 
• Handdoek voor gebruik bij douchen en fitnessapparatuur 

 
Leerjaar 1  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor Vakmanschap: multomap met insteekhoezen.  
 
Leerjaar 2  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor keuzegroep PSO: snelhechter met gelinieerd papier.  
 
Leerjaar 3 vmbo-TL en havo/havo-plus  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  



                                                                          
 
Extra voor 3TL: 23-gaats ringband voor nask2 en een map/snelhechter voor biologie.  
N.B. Stageadressen stellen soms het dragen van veiligheids-schoenen en het kunnen tonen van een geldig 
identiteitsbewijs verplicht.  
 
Leerjaar 3 en 4 vmbo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor 3TL: 23-gaats ringband voor nask2 en een map/snelhechter voor biologie  
Extra voor maatschappijleer: 4 snelhechters, 2 schriften.  
Extra voor LO-2: kledingpakket (aanschaf via school; informatie volgt)  
 
Leerjaar 3 en 4 MVI en D&P  

Zie basisbenodigdheden  
 
Leerjaar 3 en 4 PIE en BWI 

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
NB 1: De inspectie SZW (de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie) stelt het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en 
werkkleding verplicht in het praktijklokaal.  
NB 2: De meeste stageadressen stellen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het kunnen 
tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht.  
 

Leerjaar 3 en 4 Groen  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra: 
- 23-gaats ringband met tabbladen  
- Voor lessen voeding: 4 snelhechters  
- Laarzen en een overall  
NB: De meeste stageadressen stellen het dragen van veiligheidsschoenen en het kunnen tonen van een geldig 
identiteitsbewijs verplicht.  
 
Leerjaar 4 vmbo-TL  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
 
Leerjaar 4 havo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor wiskunde: Grafische rekenmachine: nadere informatie volgt via de docent. 
 
Leerjaar 5 havo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  

 


