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Lesmateriaal - zelf aan te schaffen voor schooljaar 2021-2022  
 
A = Aanbevolen en V = Verplicht 
 

Voor de talen is een papieren woordenboek verplicht. Bij toetsen/examens is een smartphone/iPad niet 
toegestaan.  

 

  Vak Titel Te bestellen bij 

V Aardrijkskunde De Grote Bosatlas 55e editie  winkel naar eigen keuze 

  V Nederlands woordenboek Nederlands Prisma winkel naar eigen keuze 

  V Frans woordenboek Frans Prisma (Fr- Ne en Ne-Fr) winkel naar eigen keuze 

  V Duits woordenboek Duits Prisma (Du – Ne en Ne – Du) winkel naar eigen keuze 

  V Engels woordenboek Engels Prisma (En – Ne en Ne – En)                               winkel naar eigen keuze 

A Engels tto en IB 
Oxford Wordpower Dictionary (paperback) - Latest Edition (4th, 3rd mag) 
en CD-ROM - Latest Edition (4th, 3rd mag) 

winkel naar eigen keuze 

V Wiskunde  

mavo bovenbouw: Casio FX-82EX   
havo en vwo vanaf bovenbouw: H4 H5 V4 V5 V6  
Grafische rekenmachine, die bij het examen wordt toegestaan:  
Texas Instruments: TI-84 Plus T basisversie met ledlampje (op havo voor het 
laatst toegestaan in examenjaar 2022, op vwo voor het laatst toegestaan in 
examenjaar 2023) 

winkel naar eigen keuze 

V Tekenen Tekenetui en schetsboek 
door school uitgereikt en verrekend via 

ouderbijdrage 

V LO 
Sportkleding: sportshirt en sportbroek, 
zaalsportschoenen en sportschoenen voor op het grasveld  
(geen voetbalschoenen of specifieke hardloopschoenen) 

winkel naar eigen keuze 
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En verder….. 
 
* Een goede schooltas. Dat mag een stevige rugzak zijn met een vak voor de iPad. Rugzakken zijn niet volledig waterdicht.  
   Bij een flinke regenbui adviseren we om in de rugzak een plastic tas om de boeken, iPad etc. te doen.  
* Rekbare boekenhoesjes of stevig kaftpapier. Let op: donker kaftpapier geeft af. 
* Etiketten voor het labelen van de boeken, schrijf altijd het vak en vooral je naam en klas op het etiket.  
   Mocht je je boek kwijt raken, dan is de kans groter dat je het weer terugkrijgt. 
* Een schooletui. 
* Schrijfgerei: HB-potloden, puntenslijper, gum, liniaal, geodriehoek, passer, 6 kleurpotloden, arceerstiften, plakstift, schaar. 
* Schriften: per vak een schrift, dit mag A4 of A5 formaat zijn. Je kunt ook kiezen voor een 23-rings multomap met een tabblad per vak en schrijfpapier.  
   Voor wiskunde: 2 schriften in A4 formaat met grote ruiten van 1x1 cm. 
* Snelhechtmappen, ongeveer 5 à 6, formaat A4. 
* Waterdichte drinkbekers (2): de 'Dopper' is een goede waterdichte en sterke beker. 
* Broodtrommel. 
 

 


