Hardinxveld-Giessendam, juni 2021

Informatie over aan te schaffen schoolmaterialen leerjaar 1, schooljaar 2021-2022

Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun (werk)boeken op school. Een via
The Rent Company bestelde laptop ontvangt de leerling in de eerste schoolweek op school.
Wanneer leerlingen werken met een eigen laptop die niet via The Rent Company wordt
aangeschaft, ontvangen we daarvan graag bericht.
Behalve werkboeken en laptop wordt verwacht dat leerlingen de beschikking hebben over de
onderstaande, door de leerling zelf aan te schaffen, schoolmaterialen.
Algemeen:
o voldoende schriften (reken op een schrift voor elk vak)
o huiswerkagenda (we adviseren de 1 blik agenda, zie 1blik.nl)
o goed gevulde etui met pennen, potlood, markeerstiften, gum, kleurpotloden
o oordopjes / koptelefoon (voor gebruik bij laptop)
o 10 snelhechters
o een ruime en stevige boekentas
o geadviseerd wordt dat een leerling een lidmaatschap heeft van de bibliotheek. Voor
scholieren zijn er aan dit lidmaatschap geen kosten verbonden.

Nederlands:
o Nederlands woordenboek (nieuwste spelling)

Engels:
o Woordenboek E-N
o Woordenboek N-E

Wiskunde:
o 2 schriften A4 met ruitjespapier (1 x 1 cm)
o geodriehoek
o passer
o wetenschappelijk rekenapparaat (niet grafisch, bij voorkeur Casio fx 82EX)

Lichamelijke opvoeding:
o sportschoenen (voor binnen en buiten)
o sportkleding (T-shirt en korte broek)
o aangeraden wordt een trainingspak (voor buitengym, wanneer het wat frisser is)
z.o.z.

Handvaardigheid en tekenen:
o tekendoos of etui met daarin (het is ook mogelijk om in de eerste week van het
schooljaar tijdens de les op school voor €14,50 een met onderstaande materialen
gevulde tekendoos aan te schaffen):
• 3 penselen (rond)maten 6/8/14
• 2 kwasten (plat) maten 6/14
• primaire kleuren geel/blauw/rood plakkaatverf
• zwart-wit plakkaatverf
• 12 Kleurpotloden
• Oost-Indische inkt
• kroontjespen
• watervaste fineliner zwart maat: 0.5
• gum
• grijze potloden HB en 2B
• puntenslijper
• liniaal
o stanleymes/afbreekmesje
o schaar

