
 

 

 

 

Benodigdheden mavo/havo, havo, havo/vwo en gymnasium leerjaar 1 

 

De standaard benodigdheden zijn: 

- een etui, 

- pennen in een paar kleuren (b.v. blauw, zwart, rood), 

- potloden (HB, 2H), gum (liefst een witte), puntenslijper, 

- markeerstiften 

- schaar (o.a. voor aardrijkskunde, techniek en biologie), 

- Pritt- of lijmstift (o.a. voor aardrijkskunde, techniek en biologie), 

- passer (o.a. voor wiskunde, biologie, aardrijkskunde en techniek), 

- (flexibele) geodriehoek (o.a. voor wiskunde, biologie, techniek en aardrijkskunde), 

- liniaal (o.a. voor biologie, techniek en aardrijkskunde), 

- kleurpotloden (o.a. voor aardrijkskunde, biologie en techniek), 

- een usb-stick is aan te raden voor het van en naar school nemen van werkstukken, 

- enkele snelhechters, te gebruiken voor het inleveren van werkstukken of het bewaren van bijvoorbeeld 

woordenlijsten. 

 

Agenda: 

De leerlingen krijgen een agenda van school (Planagenda) uitgereikt. 

 

Atlas: 

Leerlingen in de brugklas hoeven geen atlas aan te schaffen. Momenteel wordt door de uitgeverij de 55e 

editie uitgebracht van de Grote Bosatlas. In de aardrijkskundelokalen zijn altijd exemplaren van de nieuwe 

en de oude editie van de Grote Bosatlas aanwezig waarvan de leerlingen gebruik kunnen maken. Een atlas 

aanschaffen is dus niet nodig. 

 

  



 

 

 

 

Voor de verschillende vakken heb je nodig:  

Nederlands 

 

1x schrift (A4 of A5) 

Snelhechters + showmapjes 

Prisma woordenboek Nederlands 

Grieks (alleen gym.) 1x A4 schrift, gelinieerd 

Latijn (alleen gym.) 1x A4 schrift, gelinieerd 

Frans 

 

2x A4 schriften, gelinieerd 

Eenvoudige woordenboeken Fa-Ne en Ne-Fa (voor gebruik thuis) 

Engels 

 

2x A4 schriften, gelinieerd (tabletklas 1x A4 schrift) 

Eenvoudige woordenboeken En-Ne en Ne-En (voor gebruik thuis) 

Wiskunde 2x A4 schrift, geruit (1 cm x 1 cm) 

Rekenmachine (CASIO FX-82EX of CASIO FX-82ES) Plus (wordt niet vanaf 

het begin van het schooljaar gebruikt). 

Biologie 

 

1x dik A4 schrift (gelinieerd)  

1x potlood, H en 2H  

1x snelhechter A4-formaat 

Aardrijkskunde 2x schriften A4, gelinieerd 

Geschiedenis 

 

1x schrift, gelinieerd 

1x 23-ringsmap (eventueel i.c.m. andere vakken te gebruiken) 

Global Issues 1x 23-ringsmap met lijntjespapier (niet i.c.m. andere vakken te gebruiken) 

Techniek Zie de lijst met spullen voor algemeen gebruik 

Levensbeschouwing 

 

1x A4 schrift, gelinieerd of 23-ringsmap (eventueel i.c.m. andere vakken te 

gebruiken) 

1x snelhechter A4-formaat. 

Lichamelijke 

opvoeding 

 

Tijdens de lessen lichamelijke oefening wordt er verplicht gesport in een 

zwarte broek met een wit shirt. De gymkleding moet van en naar school 

worden meegenomen in een aparte tas. Dit voorkomt beschadiging van de 

boeken en is veel hygiënischer. Sportschoenen mogen geen zwarte zolen 

hebben of zolen die strepen afgeven. Wanneer we buiten sporten mag er 

ook een lange trainingsbroek en sportvest gedragen worden. 

We bieden de mogelijkheid om tegen een bedrag van € 25,00 een gymtenue 
(sportbroek en shirt met opdruk van het Caroluslogo) op school te kopen. Het 

bedrijf Sport2000 komt de kleding in de eerste lesweek (donderdag 22 

augustus) van het nieuwe schooljaar leveren, hierbij betalen onze leerlingen 

het bedrag contant en rechtstreeks aan het bedrijf. De leerling kan de kleding 

passen in onze kleedlokalen.   

  



 

 

 

 

Beeldende vorming 

 

1x 23-ringsmap (alleen voor het vak beeldende vorming) 

Een pak blanco papier (23 rings) 

Pakje lijntjespapier A4 (23 rings) 

10 tabbladen (23 rings) 

Minstens 5 insteekhoesjes (23 rings) 

Zwarte fijnschrijver, watervast 

Gewone viltstiften (zeker 10) 

(Als je twijfelt of je wel de goede spullen koopt, kun je dat ook nog doen als 

de school begonnen is en de docent uitleg heeft gegeven.)  

 

Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos aangeschaft wordt 

met onderstaande genoemde inhoud. 

Tegen betaling van € 13,00 is het mogelijk om een tekendoos aan te 

schaffen via het bedrijf 'Lucas'. Dit bedrijf komt in de eerste schoolweek op 

school (donderdag 22 augustus) om de tekendozen te leveren. Uw kind krijgt 

dan een tekendoos en dient direct afgerekend te worden. Deze doos wordt 

exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele 

periode dat uw zoon/dochter beeldende vorming heeft en blijft eigendom van 

de leerling. Het gaat om een kunststof tekendoos met vakverdeling met: 

 1 Lucas potlood HB 

 1 Mentor potlood 2B 

 12 kleurpotloden (assorti) 

 1 schoolgum Staedtler 526B30 

 1 potloodslijper enkel, metaal 

 1 Lucas schoolschaar sp. 15 cm 

 1 schoolpenseel nr. 3 

 1 schoolpenseel nr. 6 

 1 schoolpenseel nr. 9 

 1 set mengbakjes (3-delig) 

 Inkt penhouder 

 Platte kwasten 

 Kleine liniaal 

 


