
 

 
Oisterwijk,   juli 2018    
 
AANVULLENDE LEERMIDDELEN 
 
Hieronder kunt u zien  welke boeken en items NIET door school worden verstrekt: 
we verwachten van de leerling dat hij of zij die zelf heeft, en dus kan gebruiken.  
In de klas zijn soms wel  atlassen en naslagwerken aanwezig   maar deze horen  
bij het lokaal en mogen alleen gebruikt worden tijdens de les.  
Bij (school-)examens krijgen de leerlingen vanuit school de juiste  atlas,  
binas- en biodataboeken om te gebruiken. 

 
De aanvullende leermiddelen: 

 

 woordenboeken:  

o Nederlands 

o Duits-Nederlands / Nederlands-Duits 

o Engels-Nederlands  / Nederlands-Engels 

o Frans-Nederlands / Nederlands-Frans 

Woordenboeken mogen eventueel aan het begin van het schooljaar worden gekocht in overleg 

met de vakdocent. 

 atlas: alle leerjaren waarin aardrijkskunde wordt gegeven (thuis te gebruiken, mag een oudere 

versie zijn):  

o De 55e druk van de Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen 

aardrijkskunde havo 2019 en vwo 2020 inclusief een aanvullend katern, waarmee de 

atlas aansluit bij de vernieuwde syllabi aardrijkskunde 2019 (havo) en 2020 (vwo).  

Het CvTE maakt in de zomer van 2018 bekend welke hulpmiddelen toegestaan 

worden bij het centraal examen in 2020 (havo) en 2021 (vwo). In december 2017 

heeft het CvTE geconstateerd dat de Alcarta atlas voldoet aan de gestelde eisen voor 

een atlas als hulpmiddel bij het examen. In de komende maanden onderzoekt het 

CvTE de mogelijkheid om centrale examens te ontwikkelen waarbij twee 

verschillende atlassen als hulpmiddel gebruikt worden. Indien dit niet mogelijk blijkt 

zullen kaartvaardigheden op een alternatieve manier worden getoetst en zal vanaf 

2020 (havo) en 2021 (vwo) geen van beide atlassen meer als hulpmiddel worden 

toegestaan. 

o b.v  60ste druk Basisbosatlas voor vmbo 

 

 gewone rekenmachine (alle leerjaren): 

Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL en nask 2 GL/TL moet de rekenmachine naast de 

grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en 

sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij de overige vakken en bij alle vakken BB zijn de 

grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. 

o Aanbevolen door de sectie wiskunde: CASIO FX-82 EX Classwiz 

  



 

 grafische rekenmachine  havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6, voor álle leerlingen met wiskunde: 

Vanaf 2018 op havo en 2019 op vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan waarop 

het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand. Het moet tijdens een 

examen direct zichtbaar zijn of de machine in examenstand staat zonder de kandidaat te storen. 

Voor de examens havo 2018 en vwo 2019 zijn in ieder geval toegestaan: 

o TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5 

o TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED - lampje. 

Meer informatie over toegestane hulpmiddelen bij de examens van 2018 en 2019 vindt u op: 

http://www.examenblad.nl/nieuws/20160222/mededeling-hulpmiddelen-ce-2018-

en/2019#par1 

 Agenda: 

Alle leerlingen dienen zelf een papieren- of digitale agenda te hebben. Daarnaast moeten 

leerlingen in het bezit zijn van de gebruikelijke schrijfwaar (pennen, potloden, schriften etc.). 
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