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Materiaallijsten 2021-2022 

 

3 kso 

 

3 Architecturale en Beeldende Kunsten 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok met lange ruitjes 

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 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) 

- Wetenschappelijk rekentoestel Texas TI-30XB Multiview (Texas TI-30XS Multiview, een 

Casio FX92 College, Wetenschappelijke rekenmachine Action, ... geen TI 30 xa) (voor 

wiskunde en natuurwetenschappen) 

- Bestekmapje (Natuurwetenschappen) 

- Richtprijs materiaal kunstvakken: 220 euro. Je krijgt aan het begin van het jaar van je 

leerkrachten een lijst met materiaal dat je nodig hebt tijdens de lessen. 

 

4 kso 

 

4 Beeldende en Architecturale Kunsten - BAK 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok met lange ruitjes 

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek, passer 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 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) 

- Wetenschappelijk rekentoestel Texas TI-30XB Multiview (Texas TI-30XS Multiview, een 

Casio FX92 College, Wetenschappelijke rekenmachine Action, ... geen TI 30 xa) (voor 

wiskunde en natuurwetenschappen) 

- Materiaal kunstvakken: je vult het basismateriaal uit het 3e jaar aan. In het 4e jaar heb 

je een aantal nieuwe materialen nodig. De leerkracht geeft je aan het begin van het 

schooljaar een overzicht. Richtprijs extra materiaal: 90 euro.  
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5 kso 

 

5 Vrije Beeldende Kunsten - VBK 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok met ruitjes 

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek, passer 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 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). 

- Wetenschappelijk rekentoestel Texas TI-30XB Multiview (Texas TI-30XS Multiview, een 

Casio FX92 College, Wetenschappelijke rekenmachine Action, ... geen TI 30 xa) (voor 

wiskunde) 

 

6 kso 

 

6 Vrije Beeldende Kunsten - VBK 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok met lijntjes 

- Cursusblok met ruitjes 

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek, passer 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 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). 

- Wetenschappelijk rekentoestel Texas TI-30XB Multiview (Texas TI-30XS Multiview, een 

Casio FX92 College, Wetenschappelijke rekenmachine Action, ... geen TI 30 xa) (voor 

wiskunde) 

 


