WAT JE ZELF MOET AANSCHAFFEN
Voor de vmbo-stroomleerlingen
* Agenda A5 formaat met duidelijke weekverdeling
* Schriften, 10 stuks, gelinieerd met kantlijn
* Pen
* Schriften A4, gelinieerd met kantlijn, 2 stuks,
* Vulpotlood, stiften 0,5 mm HB, 1 stuk
* Grote multomappen 23 ringsband, 2 stuks
* Vlakgum, 1 stuk
* Tabbladen voor 23 rings, 2 sets
* Kleurpotloden
* Multopapier lijntjes voor 23 rings, 2 pakken
* Multopapier ruitjespapier 10 mm, voor 23 rings, 1 pak

* Geo-driehoek en liniaal 30 cm
* Schaar, 1 stuk
* Etui, 1 stuk
* Passer, 1 stuk
* Kladblok, 1 stuk
* Lijmstift, b.v. Pritt, 1 stuk
* USB geheugenstick, 1 stuk
* STEVIGE SCHOOLTAS

Voor de praktijkstroomleerlingen
* Schriften A5 formaat, 10 stuks, gelinieerd met kantlijn
* Pennen en potloden
* Grote multomap 23 ringsband, 1 stuk
* Tabbladen voor 23 rings, 2 sets
* Kleurpotloden
* Multopapier lijntjes voor 23 rings, 2 pakken

* liniaal 30 cm., 1 stuk
* Schaar, 1 stuk
* Etui, 1 stuk
* Lijmstift, bijv. Pritt, 1 stuk
* USB-stick (na verzoek van de
docent)
* STEVIGE SCHOOLTAS

Zowel voor de vmbo-stroom als de praktijkstroomleerlingen


Het Van Dale Basis Woordenboek.
Dit woordenboek is speciaal gemaakt voor jongeren. Het is een
woordenboek dat een ‘volwassen’ woordenschat bevat van 25.000 woorden
en door de manier van presentatie zeer geschikt is voor onze leerlingen. De
betekenis van de woorden wordt gegeven in voor jongeren begrijpelijk
Nederlands en elk woord wordt gebruikt in een zin, waardoor de betekenis
van het woord beter te begrijpen is.
In de lessen Nederlands en Logopedie zal er gebruik gemaakt worden van
dit woordenboek om de woordenschat en woordkennis te vergroten.
Dit woordenboek (ISBN 9789 0664 88687) kost ca. € 34,00. Wanneer u dit
via school bestelt krijgt u 15% korting.



Logopedieles
Voor de logopedieles kan het mogelijk zijn dat er in de loop van de jaren
een extra boek of ander materiaal aangeschaft moet worden. Dit zal dan in
overleg met de ouders gebeuren.



Voor de praktijklessen Wellantcollege
Kaplaarzen of oude schoenen in een plastic tasje meenemen (tuinaanleg).



Voor de gymlessen
Indien er nog kleding moet worden aangeschaft, een korte broek en een T-shirt. Gymschoenen
zijn verplicht, evenals het douchen na afloop van de les.



Voor de kooklessen
In verband met de veiligheid wordt geadviseerd niet te koken met korte broek of slippers aan.

Alleen voor de vmbo-stroom
Alle bruggroepleerlingen hebben voor aardrijkskunde nodig De Basis Bosatlas 60e druk + cd-rom
ISBN 9789001712532 (beslist geen andere druk). Dit boek kost ca. € 45,00.
Wanneer u de boeken via de school bestelt, krijgt u 15% korting.

Een rekenmachine moet in het eerste schooljaar aangeschaft worden. Aangeraden wordt deze
machine via de school aan te schaffen voor de prijs van ca. € 15,=.
Het betreft de CASIO FX 82- ES Plus . Dit is de enige rekenmachine,die op school mag worden
gebruikt! Een Aristo Geodriehoek kan ook via school worden aangeschaft.

