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Wat heb ik in 2ASBH nodig? 
2A STEM TECHNIEKEN BOUW-HOUT 

 

 

Beste ouder / verantwoordelijke 

Beste leerling 

 

Je krijgt nu al een lijst met het nodige gerei voor volgend schooljaar mee. 

Zo moet je niet alles ineens in september aankopen. 

 

Dit moet je weten: 

 Het boekenpakket haal je op donderdag 25-08-2022 tussen 08.30 en 18.30 u. 

 Boeken moet je niet kaften. 

 Als je over iets twijfelt, kun je tot begin september wachten om het te kopen. 

 Zo koop je niets verkeerd. 

 Je hebt via je smsi-adres een gratis Office 365-pakket van de school. 

 Nieuwe leerlingen krijgen dat pakket begin september. 

 Je kunt het pakket op vijf computers installeren,  

 zolang je leerling in de scholengemeenschap bent. 

  

Wat breng je de eerste schooldag mee? 

Je boekentas met … 

 een balpen 

 kleurpotloden 

 enkele cursusbladen 

 een vervoermap (A4-formaat met elastieken) 

 lijm 

 een schaar 

 gsm + eigen nummer kennen (of eigen e-mailadres + inloggegevens kennen) 

  

We wensen je een fijn nieuw schooljaar toe! 
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Gerei om in verschillende vakken te gebruiken 
  

 pennenzak 

 vierkleurenbalpen of 4 aparte balpennen (blauw, groen, rood, zwart) 

 extra vierkleurenbalpen of 4 aparte balpennen (blauw, groen, rood, zwart) 

 om in je kluisje te leggen 

 potlood HB of vulpotlood 

 extra potlood HB of vulpotlood om in je kluisje te leggen 

 slijper met potje 

 witte gum 

 kleurpotloden 

 5 markeerstiften (geel, groen, roze, oranje en blauw) 

 schaar 

 lijm (niet vloeibaar) 

 rekenmachine (via boekenpakket) 

 1 cursusblok (geruit - vierkantjes) 

 verstevigingsringetjes 

 60-tal insteekhoezen (plastic mapjes om in een ringmap te steken) 

 pakje etiketten 

 zwarte alcoholstift (bij voorkeur fijne rond punt – 0.7 mm of net iets dikker) 

 doorzichtige meetlat van 30 cm 

 flexibele geodriehoek 

 passer (stevig & eenvoudig = zonder veel onderdelen) 

 vervoermap (A4-formaat met elastieken)  

 (= heen-en-weermap om taken en papieren van school naar huis mee te nemen) 

 oortjes (voor luisteropdrachten / eenvoudige, goedkope, geen bluetooth) 

 ringmappen (2 ringen – standaardformaat) 

 In elke ringmap steek je standaard 1 insteekhoes (voor taken en toetsen) 

 Tip:  - Gebruik verschillende kleuren voor de mappen, zo vind je het juiste vak snel. 

  - Je kunt ook een etiket inkleuren en op de rug van de ringmap kleven. 

 We gebruiken volgende kleuren: 

  aardrijkskunde bruin  natuurwetenschappen groen 

  Engels grijs  Nederlands donkerblauw 

  Frans geel  geschiedenis lichtblauw 

  mens & samenleving rood  godsdienst paars 

  muziek oranje  wiskunde wit 

 laptop van de school 
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Gerei om in aparte vakken te gebruiken 
  

beeld 

 A3 tekenmap van vorig schooljaar gebruiken 

 of nieuwe map via boekenpakket bestellen 

 potlood: B  

 fijn zwart stiftje (0.5 mm) 

  

Frans 

 4 extra insteekhoezen in de ringmap 

  

kompasuur 

 dunne ringmap (2 kleine ringen) 

  

leerpad bouw 

 vouwmeter (enkel om in bouw te gebruiken) 

 metselaarspotlood 

 werkkledij / kledij die vuil mag worden van thuis 

 plastic of stoffen zak om werkkledij in te steken 

  

leerpad hout 

 vouwmeter (enkel om in hout te gebruiken) 

 hard tekenpotlood (nr. 3 of 4) 

 gum (enkel om in hout te gebruiken) 

 potlood blauw en rood of paringspotlood (= potlood met een rode en een blauwe kant) 

 latex handschoenen 

 vod 

  

lichamelijke opvoeding 

 LO-kledij van vorig schooljaar gebruiken 

 of nieuwe kledij in de turnles via de LO-leraar bestellen 

 1 paar propere sportschoenen 

  

natuurwetenschappen 

 1 extra insteekhoes in de ringmap 
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wiskunde 

 1 extra insteekhoes in de ringmap 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


