
Lijst van benodigdheden                                    
     

 
 

 
Bijgaand ontvangt u een lijst met materialen die u zelf dient aan te 
schaffen. 

Op de achterzijde wordt een aantal artikelen geadviseerd. Die 
adviezen hoeft u in principe niet op te volgen, maar u maakt het 

uw kind er wel wat gemakkelijker mee.  
 

Benodigde materialen:  
 

• 3x A-4 schrift (gelinieerd)     
      

• 2x A-4 schrift (ruitjes van 1x1 cm)     
• 1x multomap met tabbladen 

• 1x opbergmap met harde kaft 
• 2x USB-stick (beveiligd) 

• 1x oortjes/koptelefoontje voor laptop 
 

• 1x passer                
Goedkoopste passers zijn vaak de beste; controleer 

schroefjes e.d.  
• Aristo geodriehoek, buigbaar 
• 2x 2B-potlood          

• 2x HB-potlood         
• 1x vulpotlood           

• Gum, puntenslijper, liniaal, kleurpotloden, schaartje, 
plakstift, pennen (blauw/zwart en rood), 

correctielint/correctiestift, (geen flesjes met 
correctievloeistof), markeerstiften in diverse kleuren. 

 
• Sportschoenen voor binnen en buiten. 

Binnen schoenen: geen zwarte zolen. 
• Zwarte sportbroek of legging. (T-shirt wordt op school 

uitgedeeld in de eerste gymles.) 
 

 
z.o.z. 

 
 

 
 



 
 

 
 

Adviezen: 
• Geen agenda aanschaffen! Wij leren de leerlingen plannen 

met eigen materiaal en de Learning Portal. 
 

• Rekenmachine Casio Type FX-82EX                     
Bestellen via Rekenwinkel.nl (zie flyer) 

 
• Optioneel:  

Woordenboeken van Prisma of Koenen om thuis te gebruiken 
en bij examens: 

• Nederlands 
- Engels-Nederlands, Nederlands- Engels 

- Frans-Nederlands, Nederlands-Frans  
- Spaans-Nederlands, Nederlands-Spaans  

- Duits-Nederlands, Nederlands-Duits 
 

• De leerlingen gaan werken met een laptop. Bij de aanschaf 

van een rugzak is het verstandig rekening te houden met de 
opberging van de laptop. Veel rugzakken hebben 

tegenwoordig een apart vak voor een laptop of tablet, zodat 
deze niet meteen de grond raakt als de tas wordt neergezet. 

• Een draadloze muis werkt soms fijner dan de muispath van 
de laptop. Overleg daarom met uw kind wat hij/zij het 

gemakkelijkste vindt. 
• Markeer de laptop, zodat uw kind zijn eigen laptop snel 

herkent. 
- Met de informatie die u op de kennismakingsavond 

ontvangt, kunt u een laptop bestellen via The Rent 
Company. Het staat u vrij zelf een laptop aan te 

schaffen. Deze zal dan moeten voldoen aan dezelfde 
eisen als het aanbod van The Rent Company.  

 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Mw. H. Hoop 
Teamleider onderbouw 

2College Ruivenmavo 
 


