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Materiaallijsten 2021-2022 

 

3 bso 

 

3 Organisatie en Logistiek 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm. 

- Eenvoudige rekenmachine (geen gsm). 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars) 

- Kantoortechnieken: 2 bestekmapjes (boekhouden) 

- TV Toegepaste economie: 2 bestekmapjes met 10 hoesjes (boekhouden); 2 hoesjes 

(economie) 

- TV Dactylografie / toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met 

internetverbinding moeten beschikken.1 

 

3 Zorg en Welzijn 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars) 

- 14 plastic mapjes (TV/PV Welzijn, Voeding en Woning). 
- TV/PV Voeding: bonnetje van 4 euro voor iedere kookles, haarelastiek, potjes om 

etensresten mee naar huis te nemen. 

 

 

  

 
1 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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4 bso 

 

4 Kantoor (KA) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm. 

- Eenvoudige rekenmachine (geen gsm). 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars) 

- TV Toegepaste economie: 2 bestekmapjes (boekhouden) 

- TV Dactylografie / toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met 

internetverbinding moeten beschikken.2 

 

4 Voeding-Verzorging (VV) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars) 

- 14 plastic mapjes (TV/PV Welzijn, Voeding en Woning). 
- TV/PV Voeding: bonnetje van 4 euro voor iedere kookles, haarelastiek, potjes om 

etensresten mee naar huis te nemen. 

 

  

 
2 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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5 bso 

 

5 Kantoor (KA) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm. 

- Eenvoudige rekenmachine (geen gsm). 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- TV Dactylografie / toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met 

internetverbinding moeten beschikken.3 

 

5 Verzorging (VZ) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok commercieel geruit 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- 18 plastic mapjes (TV/PV Verzorging, Huishoudkunde, stage). 
- TV/PV Huishoudkunde: bonnetje van 4 euro voor iedere kookles, haarelastiek, potjes 

om etensresten mee naar huis te nemen. 

 

 

  

 
3 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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6 bso 

 

6 Kantoor (KA) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm. 

- Eenvoudige rekenmachine (geen gsm). 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- TV Dactylografie / toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met 

internetverbinding moeten beschikken.4 

 

6 Verzorging (VZ) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok commercieel geruit 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- 18 plastic mapjes (TV/PV Verzorging, Huishoudkunde, stage). 
- TV/PV Huishoudkunde: bonnetje van 4 euro voor iedere kookles, haarelastiek, potjes 

om etensresten mee naar huis te nemen. 

 

  

 
4 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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7 bso 

 

7 Kantoor (KA) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm. 

- Eenvoudige rekenmachine (geen gsm). 

- Bestekmapje (Kantoortechnieken) 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- TV Dactylografie / toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met 

internetverbinding moeten beschikken.5 

 

7 Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige (TBZ) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok commercieel geruit 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- 18 plastic mapjes (TV/PV Verzorging, Huishoudkunde, stage). 
- TV/PV Huishoudkunde: bonnetje van 4 euro voor iedere kookles, haarelastiek, potjes 

om etensresten mee naar huis te nemen. 

 

  

 
5 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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7 Kinderzorg (KZ) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

- Enkele ringmappen. Je mag verschillende vakken in dezelfde map stoppen. 

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok commercieel geruit 

- Schrijfgerief: blauwe, groene, zwarte en rode balpen, correctiestift/tipp-ex, enkele 

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, schaar, lijm, kleurpotloden. 

- Materiaal voor lichamelijke opvoeding: turnzak met T-shirt van de school (aankoop op 

school aan 8 euro); sportbroek (winter) of sportshort (zomer); sportschoenen (GEEN 

vrijetijdsschoenen zoals bv. All Stars); zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek, 

badmuts (verplicht), zwembril (vrijblijvend) en handdoek). 

- 12 plastic mapjes (TV/PV Verzorging, stage). 

 


