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Materiaallijsten 2022-2023 
 

3e jaar Dubbele finaliteit – tso 

 

3 Bedrijf en organisatie 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek 

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

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

wiskunde en de wetenschappen) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 2 bestekmapjes (natuurwetenschappen en 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) 

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

internetverbinding moeten beschikken.1 

 

3 Maatschappij en Welzijn 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek 

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

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

wiskunde en de wetenschappen) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 2 bestekmapjes (natuurwetenschappen en 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) 

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

internetverbinding moeten beschikken. 

- Koken: 2  

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

 

4 STW 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Een kartonnen map (huishoudkunde) 

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek, schaar, lijm 

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

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

wiskunde en de wetenschappen3) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 16 bestekmapjes (biologie, fysica, huishoudkunde en opvoedkunde) 

- 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) 

- Haarelastiek (praktijk huishoudkunde) 

- Plastiek potjes om etensresten mee te nemen (hoeven geen nieuwe potjes te zijn) 

- Een bonnetje van vier euro voor elke kookles (aan te kopen op school) 

- Toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met internetverbinding moeten 

beschikken.4 

- Plastische opvoeding: 

- 1 tekenblok A3 (afmetingen 297mm x 420mm, 180gr of meer, GEEN bristolpapier) 

- tekenpotlood (HB) 

- gom, slijper, lat (minimum 30cm, best metaal) 

- fijn zwart tekenstiftje (permanent/waterproof) 

- dikke zwarte alcoholstift 

- set kleurpotloden 

- set viltstiften 

- lijmstift (Pritt), eventueel een alleslijm 

- schaar en breekmesje 

- plakkaatverf (best merk Talens, kleuren citroengeel, magenta, cyaan, zwart en wit) 

- spoelbeker en mengschaaltjes (upcycling: denksels van confituurpotjes, yogurtpotje als 

spoelbeker, stokjes van ijsjes...) 

- vod 
 

  

 
3 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in 3tso. 
4 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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4 HA 

 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek 

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

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

wiskunde en de wetenschappen5) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 1 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) 

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

internetverbinding moeten beschikken.6 

 

  

 
5 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in 3tso. 
6 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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5 tso 

 

5 STW 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Een kartonnen map (huishoudkunde) 

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, witte gom, meetlat, geodriehoek, potloodscherper, 

tekenpotlood (zacht, HB 2), schaar, lijm, een passer. 

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

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

wiskunde en de wetenschappen7) 

- Voedingsmiddelentabel (niet verplicht) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- 17 bestekmapjes (biologie, fysica, chemie, huishoudkunde, opvoedkunde) 

- 6 insteekhoesjes (biologie, chemie) 

- 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). 

- Haarelastiek (praktijk huishoudkunde) 

- Plastiek potjes om etensresten mee te nemen (hoeven geen nieuwe potjes te zijn) 

- Een bonnetje van vier euro voor elke kookles (aan te kopen op school) 

- Toegepaste informatica: je zou thuis over een computer met internetverbinding moeten 

beschikken.8 

 

  

 
7 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 
8 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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5 HA 

- 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 

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

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

wiskunde en de wetenschappen9) 

- 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). 

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

internetverbinding moeten beschikken.10 

 

5 Jeugd- en Gehandicaptenzorg (JGZ) 

- 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, witte gom, meetlat, geodriehoek, een passer, vier verschillende 

kleuren potloodjes, tekenpotlood (zacht, HB 2), potloodscherper. 

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

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

wiskunde en de wetenschappen11) 

- Toegepaste biologie: bestekmapje met 10 mapjes, 3 insteekhoesjes 

- Nederlands: insteekmapje 

- Stage: stagemap en activiteitenmap 

- 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). 

  

 
9 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 
10 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
11 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 
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6 tso 

 

6 STW 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok met lange ruitjes 

- Cursusblok met kleine ruitjes 

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

markeerstiften, potlood, witte gom, meetlat, geodriehoek, potloodscherper, 

tekenpotlood (zacht, HB 2), schaar, lijm, een passer, 4 verschillende kleurtjes (potlood 

of stift). 

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

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

wiskunde en de wetenschappen12) 

- Voedingsmiddelentabel (niet verplicht) 

- Geschiedenis: ring- of bestekmapje met één insteekhoesje 

- Biologie: bestekmapje met 10 mapjes (portfolio), 3 insteekhoesjes. 

- Chemie: bestekmapje met 10 mapjes (portfolio), 3 insteekhoesjes. 

- Fysica: bestekmapje, grafisch rekenmachine TI84 (kan je lenen van school). 

- Huishoudkunde: kartonnen map, 8 insteekhoesjes, haarelastiek, plastic potjes om 

etensresten mee te nemen (hoeven geen nieuwe potjes te zijn), een bonnetje van vier 

euro voor elke kookles (aan te kopen op school). 

- Opvoedkunde: ringmap en één insteekhoesje 

- 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 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 
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6 HA 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, gom, meetlat, geodriehoek, passer. 

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

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

wiskunde13) 

- Geschiedenis: insteekmapje. 

- Economie/boekhouden: 5 insteekhoesjes. 

- 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). 

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

internetverbinding moeten beschikken.14 

  

 
13 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 
14 Heb je thuis geen computer of internetverbinding, contacteer de school. We helpen je verder. 
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6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg (JGZ) 

- Een boekentas of rugzak (geen handtas). 

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

- Cursusblok  

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

markeerstiften, potlood, witte gom, meetlat, geodriehoek, een passer, vier verschillende 

kleuren potloodjes, tekenpotlood (zacht, HB 2), potloodscherper. 

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

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

wiskunde en de wetenschappen15) 

- Insteekmapje (geschiedenis) 

- Toegepaste biologie: bestekmapje met 10 mapjes, 3 insteekhoesjes 

- 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). 

 

 
15 Normaal gezien heb je dit rekenmachine al aangekocht in de tweede graad. 


