Materiaallijst SvJT 2017-2018
Leerlingen hebben voor verschillende vakken, verschillende materialen nodig.
Deze vindt u per klas in onderstaand overzicht. Omdat steeds meer methoden de
lessen ondersteunen met een website (bv. Muziek) waarvandaan opdrachten gemaakt moeten worden, is het
belangrijk dat deze opdrachten thuis uitgevoerd kunnen worden en er tevens een mogelijkheid tot printen is.
Daarnaast wordt ook op school met computers gewerkt en is het soms nodig bestanden op te slaan. Naast het
opslaan van bestanden via een USB-stick, bestaat binnen de digitale schoolomgeving “Magister” de mogelijkheid
om bestanden in een eigen map op te slaan en dus thuis/op school te openen.
Materialenlijst per klas:

Algemeen:

-

BRUGKLAS
Stevige tas
Agenda
Voorbeelden van goede agenda’s zijn te bestellen op:
https://1blik.nl/schoolagenda of
http://www.mijnwerkplekje.nl/c-3442508/planagenda/ of
https://www.planning-en-agenda.nl/huiswerk-plannen-in-6-stappen/ of
http://www.schoolplanner.nl/

Studieles:
Beeldende vorming:

Muziek:
Aardrijkskunde:

Geschiedenis:
Biologie:

Wiskunde:

Nederlands:
Frans:
Engels

Latijn/Grieks
(gymnasium)

-

usb stick (ca 2 GB)
(stabilo) pen, potlood, gum
kaftpapier
kleurpotloden (geen stiften)
lijm
schaar
snelhechter
A4 schrift
23-rings multomap
Showmappen (ongeveer 20 stuks per leerjaar)
2B potlood, HB potlood, gum en puntenslijper
Tekenblaadjes (23 Rings en 80 grams/ 120 grams)
23-rings multomap
23-rings A4 gelinieerd papier
Thuis een goede atlas (Grote Bosatlas minimaal 53 of 54ste druk)
Een A4 schrift met lijntjes
Snelhechters (voor het inleveren opdrachten en werkstukken)
Schrift of multomap
Kleurpotloden en potlood, schaar, lijm en plakband in je etui
A4 Schrift voor uittreksels en aantekeningen
Snelhechters en multo-tekenbladen (80 grams) (inleveren
opdrachten)
Kleurpotloden (geen stiften), schaar en lijm standaard in je etui
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geo driehoek, passer
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS
kleurpotloden, potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
Snelhechter met tabs
A4 L-map transparant
A4 of A5 schrift
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map

KLAS 2
Algemeen:

Studieles:
Beeldende vorming:

Muziek:
Aardrijkskunde:

Geschiedenis:
Biologie:

Wiskunde:

Nederlands:
Frans:

Engels

Duits
Latijn/Grieks
(gymnasium)

-

Stevige tas
agenda
usb stick (ca 2 GB)
pen, potlood, gum
kaftpapier
kleurpotloden (geen stiften)
lijm
schaar
snelhechter
A4 schrift
23-rings multomap
Showmappen (ongeveer 20 stuks per leerjaar)
2B potlood, HB potlood, gum en puntenslijper
Tekenblaadjes (23 Rings en 80 grams/ 120 grams)
23-rings multomap
23-rings A4 gelinieerd papier
Thuis een goede atlas (Grote Bosatlas minimaal 53 of 54ste druk)
Een A4 schrift met lijntjes
Snelhechters (voor het inleveren opdrachten en werkstukken)
Schrift of multomap
Kleurpotloden en potlood, schaar, lijm en plakband in je etui
A4 Schrift voor uittreksels en aantekeningen
Snelhechters en multo-tekenbladen (80 grams) (inleveren
opdrachten)
Kleurpotloden (geen stiften), schaar en lijm standaard in je etui
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geo driehoek, passer
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS
kleurpotloden, potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
Schrift met harde kaft
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
Snelhechter met tabs
A4 L-map transparant
A4 of A5 schrift
Van Dale pocketwoordenboek D-N en N-D
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map

Algemeen:

Studieles:
Economie:

Beeldende vorming:

Muziek:
Aardrijkskunde:

Geschiedenis:
Biologie:

Wiskunde:

-

Nederlands:
Frans:

Engels

Duits
Latijn/Grieks
(gymnasium)

-

KLAS 3
Stevige tas
usb stick (ca 2 GB)
pen, potlood, gum
kaftpapier
kleurpotloden (geen stiften)
lijm
schaar
snelhechter
A4 schrift
Snelhechter
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS (geen grafische
rekenmachine)
schrift of 23-rings papier voor aantekeningen
potlood, gum, geodriehoek
23-rings multomap
Showmappen (ongeveer 20 stuks per leerjaar)
2B potlood, HB potlood, gum en puntenslijper
Tekenblaadjes (23 Rings en 80 grams/ 120 grams)
23-rings multomap
23-rings A4 gelinieerd papier
Thuis een goede atlas (Grote Bosatlas minimaal 53 of 54ste druk)
Een A4 schrift met lijntjes
Snelhechters (voor het inleveren opdrachten en werkstukken)
Schrift of multomap
Kleurpotloden en potlood, schaar, lijm en plakband in je etui
A4 Schrift voor uittreksels en aantekeningen
Snelhechters en multo-tekenbladen (80 grams) (inleveren
opdrachten)
Kleurpotloden (geen stiften), schaar en lijm standaard in je etui
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geo driehoek, passer
3HV gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS (3 hv)
3HAS rekenmachine TI-30 XS Multiview verplicht
kleurpotloden, potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
Schrift met harde kaft
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
Snelhechter met tabs
A4 L-map transparant
A4 of A5 schrift
Van Dale pocketwoordenboek D-N en N-D
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map

Algemeen:

Economie:

Wiskunde:

-

Nederlands:

Frans:
Engels

Duits
Latijn/Grieks
(gymnasium)

Algemeen:

Economie:

Wiskunde:

Nederlands:

Frans:
Engels

Duits
Latijn/Grieks
(gymnasium)

-

-

KLAS 4
usb stick (ca 2 GB)
pen, potlood, gum
kaftpapier
Snelhechter
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS (geen grafische
rekenmachine)
schrift of 23-rings papier voor aantekeningen
potlood, gum, geodriehoek
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geodriehoek, passer
4HAS rekenmachine TI-30 XS Multiview verplicht
4hv grafische rekenmachine de TI 84 plus CE-T verplicht
potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
map voor losse stencils
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
Snelhechter met tabs
A4 L-map transparant
A4 of A5 schrift
Van Dale pocketwoordenboek D-N en N-D
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map
Woordenboeken La-Ne Pinkster en Eisma-woordenboek Gri-Ne

KLAS 5
usb stick (ca 2 GB)
pen, potlood, gum
kaftpapier
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS (geen grafische
rekenmachine)
schrift of 23-rings papier voor aantekeningen
potlood, gum, geodriehoek
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geodriehoek, passer
grafische rekenmachine de TI 84 plus CE-T verplicht
potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
map voor losse stencils
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
Snelhechter met tabs (havo)
A4 L-map transparant (havo)
A4 of A5 schrift
Van Dale pocketwoordenboek D-N en N-D
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map
Woordenboeken La-Ne Pinkster en Eisma-woordenboek Gri-Ne

Algemeen:

Economie:

Wiskunde:

Nederlands:

Frans:
Engels
Duits
Latijn/Grieks
(gymnasium)

-

KLAS 6
usb stick (ca 2 GB)
pen, potlood, gum
kaftpapier
gewone rekenmachine, bv Casio fx-82MS (geen grafische
rekenmachine)
schrift of 23-rings papier voor aantekeningen
potlood, gum, geodriehoek
2x een A4 ruitjes schrift (1x1 cm)
geodriehoek, passer
grafische rekenmachine de TI 84 plus CE-T verplicht
potlood en gum
Woordenboek Nederlands
2x Schrift
map voor losse stencils
woordenboek F-N en N-F voor thuisgebruik
schrift
Van Dale Middelgroot woordenboek N-E en E-N
A4 of A5 schrift
Van Dale pocketwoordenboek D-N en N-D
Twee schriften
Documenten map of A4-insteekhoezen met map
Woordenboeken La-Ne Pinkster en Eisma-woordenboek Gri-Ne

