
Leerjaar 1 (klas H1B1 t/m H1B6)

BASIS EN BASIS/KADER 

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Nederlands ne
1 schrift A4 gelinieerd, 3 Leitz snelhechtermapjes, 1 

schrijfblok

Engels en
1 schrift A4 gelinieerd, woordenboek Engels-

Nederlands en Nederlands-Engels

wiskunde wi

2 A4 rekenschriften (met ruitjes 1 x 1) , geodriehoek, 

passer voor thuisgebruik, schaar, kleurpotloden, 

plakstift, liniaal, rekenmachine: Casio FX-82EX  (dit 

type is verplicht!). 

natuur en zorg nz

5 Leitz snelhechtermapjes, blauwe/zwarte pen, 

potlood, kleurpotloden, viltstiften, gum, puntenslijper, 

Prittstift, schaar, liniaal, elastiekjes voor lange haren 

(vanaf schouder is lang haar)

art=shock art

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner.

techniek & technologie tt potlood, gum, passer, schaar en kleurpotloden

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

mens en maatschappij mm 

Kleurpotloden,  puntenslijper, gum, schaar, Prittstift, 

usb-stick , 6 Leitz snelhechtermapjes, 1 rekenmachine 

(zie wiskunde), 1 liniaal (zie wiskunde), 23 rings 

multomap met extra lijntjespapier.

algemeen

schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik. 

Voor alle taalvakken een Prisma of vergelijkbaar 

woordenboek. 

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig

Alle aangeschafte materialen dienen bij de eerste les van het betreffende vak meegenomen te 

worden.



Leerjaar 1 (klas H1B7 H1B8 H1B9)

KADER/MAVO en MAVO/HAVO

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Nederlands ne 1 schrift A4 gelinieerd, markeerstiften

Engels en 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

Frans fa 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

aardrijkskunde ak 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

wiskunde wi

2 A4 rekenschriften (met ruitjes 1 x 1), geodriehoek, 

passer voor thuisgebruik, schaar, kleurpotloden, 

plakstift, liniaal, rekenmachine: Casio FX-82EX  (dit 

type is verplicht!). 

biologie en verzorging bi

snelhechter met insteekhoesjes, kleurpotloden en 

viltstiften, Prittstift, schaar, liniaal of geodriehoek, 

elastiekjes voor lange haren (vanaf schouder is lang 

haar) werkboek

art=shock art

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner.

techniek & technologie tt potlood, gum, passer, schaar en kleurpotloden

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

geschiedenis gs 2 x schrift A4 gelinieerd + 1 Leitz snelhechtermapje

algemeen

schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik. 

Voor alle taalvakken een Prisma of vergelijkbaar 

woordenboek. 

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig

Alle aangeschafte materialen dienen bij de eerste les van het betreffende vak meegenomen te 

worden.



Leerjaar 2  (H2B1 t/m H2B5)

BASIS EN BASIS/KADER

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Nederlands ne
1 schrift A4 gelinieerd, 3 Leitz snelhechtermapjes, 1 

schrijfblok

Engels en
1 schrift A4 gelinieerd, woordenboek Engels-

Nederlands en Nederlands-Engels

wiskunde wi

2 A4 rekenschriften (met ruitjes 1 x 1) , geodriehoek, 

passer voor thuisgebruik, schaar, kleurpotloden, 

plakstift, liniaal, rekenmachine: Casio FX-82EX  (dit 

type is verplicht!). 

natuur en zorg nz
blauwe/zwarte pen, potlood, kleurpotloden, viltstiften, 

gum, puntenslijper, Prittstift, schaar, liniaal, elastiekjes 

voor lange haren (vanaf schouder is lang haar)

art=shock art

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner.

natuurkunde nsk

potlood, gum, geodriehoek, liniaal 30 cm, schaar, 

Prittstift, kleurpotloden, rekenmachine (zie onder 

wiskunde)

techniek & technologie tt potlood, gum, passer, schaar en kleurpotloden

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

mens en maatschappij mm 

Kleurpotloden,  puntenslijper, gum, schaar, Prittstift, 

usb-stick, 6 Leitz snelhechtermapjes, 1 rekenmachine 

(zie wiskunde), 1 liniaal,  23 rings multomap met extra 

lijntjespapier.

algemeen

schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik. 

Voor alle taalvakken een Prisma of vergelijkbaar 

woordenboek. 

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig

Alle aangeschafte materialen dienen bij de eerste les van het betreffende vak meegenomen te 

worden.



Leerjaar 2 (H2B6 H2B7 H2B8)

KADER/MAVO EN MAVO/HAVO

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Nederlands ne 1 schrift A4 gelinieerd en markeerstiften

Engels en 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

Duits du 1 schrift A4 gelinieerd met harde kaft

Frans fa 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje 

aardrijkskunde ak 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

geschiedenis gs 2 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

wiskunde wi

2 A4 rekenschriften (met ruitjes 1 x 1) , geodriehoek, 

passer voor thuisgebruik, schaar, kleurpotloden, 

plakstift, liniaal, rekenmachine: Casio FX-82EX  (dit 

type is verplicht!). 

art=shock art

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner.

natuurkunde nsk

potlood, gum, liniaal 30 cm, schaar, geodriehoek, 

Prittstift, kleurpotloden, rekenmachine (zie onder 

wiskunde) 

techniek & technologie tt potlood, gum, passer, schaar en kleurpotloden

biologie en verzorging bi

1 Leitz snelhechtermapje met insteekhoesjes, 

kleurpotloden en viltstiften, Prittstift, schaar, liniaal of 

geodriehoek, elastiekjes voor lange haren (vanaf 

schouder is lang haar) 

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

algemeen

schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik. 

Voor alle taalvakken een Prisma of vergelijkbaar 

woordenboek. 



Leerjaar 3 MAVO EN MAVO X-TRA 

Leerjaar 4 MAVO en GL

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Nederlands ne 1 schrift A4 gelinieerd en markeerstiften

Engels en 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

economie ec 1 schrift A4 gelineerd 

biologie bi 1 schrift A4 gelinieerd 

wiskunde wi

1 rekenschriftt A4 (met ruitjes van 1x1),  geodriehoek, 

passer (voor thuisgebruik en examen),  rekenmachine: 

Casio FX-82EX.

kunstvakken incl. CKV 

(leerjaar 3)
kvc

Snelhechter (Leitz mapje)+ 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner.

maatschappijleer (leerjaar 

3)
ml 1 schrift A5 gelinieerd, 3 Leitz snelhectermapjes

Duits  (als je dit gekozen 

hebt)
du 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje

Frans  (als je dit gekozen 

hebt)
fa 1 schrift A4 gelinieerd en 1 Leitz snelhechtermapje 

aardrijkskunde  (als je dit 

gekozen hebt)
ak

1 schrift gelinieerd (groot of klein), multomap met 

insteekhoesjes

nask 1 en nask 2 (als je dit 

gekozen hebt)

nsk1/nsk2

1 Leitz snelhechtermapje, potlood, gum, liniaal 30 cm, 

schaar, geodriehoek, Prittstift, kleurpotloden, 

rekenmachine (zie onder wiskunde) 

geschiedenis  (als je dit 

gekozen hebt)
gsv 1 Leitz snelhechtermapje, schrift

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

algemeen

A4 schriften, Leitz snelhechtermapjes, multomap met 

insteekhoes, schooltas, pennen, etui, kleurpotloden, 

puntenslijper, gum, schaar, Prittstift, USB stick 

(minimaal 2GB), rekenmachine Casio FX-82EX, 

liniaal, oortjes voor computergebruik. Voor alle 

taalvakken een Prisma of vergelijkbaar woordenboek. 

voor MAVO X-tra
kijk bij leerjaar 3 en 4 basis kader bij jouw profielvak 

voor de benodigdheden



Leerjaar 3 en 4

BASIS KADER 

TECHNIEK

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Bouwen Wonen en Interieur BWI

Passer, Prittstift, 2H potloden,HB potloden, gum, 

stiften of kleurpotloden, stofjas (school) en 

werkschoenen (school)

Produceren Installeren 

Energie
PIE

schaar, kleurpotloden, 2 pennen, 2H potlood, gum, 

passer, geodriehoek, 2 ringbanden 4 rings met 

gelinieerd papier, 10 23-gaats insteekhoezen, stofjas 

(school), werkschoenen (school), watervaste stift

Mobiliteit en Transport               MT

schaar, Prittstift, kleurpotloden, pen, potlood, gum, 

geodriehoek, stofjas (school) en werkschoenen 

(school)

Nederlands ne
1 schrift A4 (klas 3), 2 schrift A4 (klas 4), 2 Leitz 

snelhechtermapjes, woordenboek

Engels en
1 schrift A4 gelinieerd, woordenboek Engels-

Nederlands / Nederlands - Engels

wiskunde wi

1 rekenschrift A4 (ruitjes van 1x1), 1 Leitz 

snelhechtermapje, geodriehoek, passer (voor 

thuisgebruik en examen), schaar, kleurpotloden,  

rekenmachine: Casio FX-82EX.

maatschappijleer (alleen 

voor leerjaar 3)
ma1 1 schrift A5 gelinieerd, 3 Leitz snelhechtermapjes

kunstvakken incl. CKV 

(alleen voor leerjaar 3)
kvc

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner

nask 1 nsk1

1 Leitz snelhechtermapje, potlood, gum, liniaal 30 cm, 

schaar, geodriehoek, Prittstift, kleurpotloden, 

rekenmachine (zie onder wiskunde) 

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

algemeen
schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik, 

USB stick (minimaal 2GB). Voor alle taalvakken een 

Prisma of vergelijkbaar woordenboek. 

Alle aangeschafte materialen dienen bij de eerste les van het betreffende vak meegenomen te 

worden.

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig.



Leerjaar 3 en 4

BASIS KADER

DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Dienstverlening en 

producten 
DP

3 x ballpoint, potlood, puntenslijper, 1 set stiften, 1 set 

kleurpotloden, fineliner zwart, liniaal van 20 centimeter, 

passer, geodriehoek, schaar, gum, Prittstift, 4 

Leitzmapjes, rekenmachine

Engels en
1 schrift A4 gelinieerd, woordenboek Engels-

Nederlands / Nederlands-Engels

Nederlands ne 2 schrift A4 gelinieerd

maatschappijleer (alleen 

voor leerjaar 3
ma 1 schrift A5 gelinieerd, 3 Leitz snelhechtermapjes

kunstvakken incl. CKV 

(alleen voor leerjaar 3)
kvc 

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

economie (als je dit 

gekozen hebt)
ec

1 schrift A4 gelinieerd, rekenmachine Casio FX-82EX

wiskunde (als je dit gekozen 

hebt)
wi

1 rekenschrift A4 (ruitjes van 1x1), geodriehoek, 

passer (voor thuisgebruik en examen), schaar, 

kleurpotloden,  rekenmachine: Casio FX-82EX.

biologie (als je dit gekozen 

hebt)
bi 1 schrift A4 gelinieerd 

algemeen
schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik, 

USB stick (minimaal 2GB). Voor alle taalvakken een 

Prisma of vergelijkbaar woordenboek. 

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig.

Alle aangeschafte materialen dienen bij de eerste les van het betreffende vak meegenomen te 

worden.



Leerjaar 3 en 4

BASIS KADER

ZORG EN WELZIJN 

VAK AFKORTING BENODIGDHEDEN

Zorg en Welzijn ZW

Een 2 of 4  ringsmap 1, opbergmap voor materiaal dat 

klaar is, 1 map examentraining, 3 sets met 10 

tabbladen,  2  USB sticks (1 inleveren materiaal en 1 

voor het maken van Back-ups, head set, laptop 

(aanwijzigen school), 60 stuks 23-gaats 

insteekhoezen, schaar, Prittstift, kleurstiften of 

–potloden, pennen blauw, rood, groen, markeerstiften, 

rekenmachine (ook voor leerlingen die geen wiskunde 

hebben). Aanschaf bedrijfskleding via school.(Zie 

ouderbijdrage). 

Nederlands ne
2 schriften A4 gelinieerd, 2 Leitz snelhechtermapjes

Engels en
1 schrift A4 gelinieerd, woordenboek Engels-

Nederlands / Nederlands-Engels

biologie bi 1 schrift A4 gelinieerd

rekenen rek

1 rekenschrift A4 of A5 (ruitjes van 1x1), 1 Leitz 

snelhechtermapje, rekenmachine: Casio FX-82EX (of 

FX-82MS).

maatschappijleer (leerjaar 

3)
ma 1 schrift A5 gelinieerd, 6 Leitz snelhechtermapjes 

kunstvakken incl. CKV 

(leerjaar 3)
kvc

1 Leitz snelhechtermapje + 20 insteekhoesjes, schaar, 

pritstift, HB potlood, kleurpotloden, stiften, 

puntenslijper, gum, zwarte fineliner

maatschappijkunde (als je 

dit gekozen hebt)
mk 1 schrift A5 gelinieerd, 3 Leitz snelhechtermapjes

wiskunde (als je dit gekozen 

hebt)
wi

1 rekenschrift A4 (ruitjes van 1x1), geodriehoek, 

liniaal, passer (voor thuisgebruik en voor bij je 

examen), schaar, kleurpotloden, plakstift. 

Rekenmachine: Casio FX-82EX  (of FX-82MS).

lichamelijke opvoeding lo

Sportbroekje, sportshirt, gymschoenen voor in de zaal 

verplicht (geen zwarte rubberen zolen), aparte 

gymschoenen voor op het veld 

algemeen
schooltas, pennen, etui, oortjes voor computergebruik, 

USB stick (minimaal 2GB). Voor alle taalvakken een 

Prisma of vergelijkbaar woordenboek. 

Voor niet vermelde vakken is niet iets speciaals nodig. Alle aangeschafte materialen dienen bij de 

eerste les van het betreffende vak meegenomen te worden.


