
 

 

 

Benodigdheden Xs leerjaar 1+2 
 

De standaard benodigdheden zijn: 

- een etui, 

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

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

- schaar, 

- Pritt- of lijmstift, 

- passer, 

- (flexibele) geodriehoek 

- liniaal, 

- kleurpotloden, 

- 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. 

 

  



 

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 en een rode pen 

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

Duits 2x A4 schriften, gelinieerd 

Snelhechters + showmapjes 

Eenvoudige woordenboeken Du-Ne en Ne-Du (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 

Biologie 1x dik A4 schrift (gelinieerd)  

1x potlood H en 2H  

1x snelhechter A4-formaat 

Mens en 

maatschappij 

2 x schriften A4, gelinieerd 

Science 1x A4 schrift, geruit (naar eigen voorkeur grote of kleine ruitjes) 

Rekenmachine (zie wiskunde) 

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 27 

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.   

Leerling hebben in klas 1 de mogelijkheid gekregen om deze kleding aan te 

schaffen op school. Indien uw zoon/dochter een nieuwe broek en/of shirt 

nodig heeft, kan uw zoon/dochter hiervoor op 27 augustus tussen 10:00 en 

14:00 uur binnenlopen bij de gymzalen. 

Beeldende vorming Mocht uw zoon/dochter niet (meer) in het bezit zijn van een tekendoos en 

ringband dan kunt u deze tegen een speciale prijs online te bestellen bij CIVO 

BV.  



 

Bestelprocedure online:  

- ga naar www.leerlingenpakket.nl,  

- kies voor het Carolus Borromeus College, 

- klik op de gevulde tekendoos en/of gevulde ringband,  

- kies ‘doorgaan met bestellen’ om naar de kassa te gaan,  

- maak de NAW-gegevens aan (met de naam van de leerling) en plaats de 

bestelling, 

- kies Carolus Borromeus College en vul de betaalgegevens in, 

- is alles ingevuld dan kunt u de bestelling plaatsen, 

- u ontvangt een orderbevestiging via e-mail, 

- print de orderbevestiging en geef deze in de eerste week van het schooljaar 

mee naar de les beeldende vorming. 

De tekendoos en ringband worden klassikaal uitgereikt in de les beeldende 

vorming. 

LET OP: U kunt de tekendoos en ringband t/m 19 augustus 2020 online 

bestellen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn dan kunt u contact opnemen met 

CIVO BV, www.leerlingenpakket.nl, 040-2646446, ingrid@civo.nl. 

Mocht u ervoor kiezen om de map en tekendoos via een andere weg aan te 

schaffen dan dienen deze met de onderstaande inhoud gevuld te zijn: 

Map: 

 23-rings 

 25 vellen tekenpapier (bij voorkeur 160 grams), 23-rings geperforeerd 

 10 tabbladen, 23-rings geperforeerd 

 10 vellen gelinieerd papier, 23-rings geperforeerd 

 3 showtassen, 23-rings geperforeerd 

Tekendoos: 

 Potlood HB en 2B 

 12 kleurpotloden 

 Gum 

 Puntenslijper 

 Schaar 

 Penseel nr. 3, 6 en 8 

 Set plastic mengbakjes 

 Liniaal van 20 cm.  

Zwarte permanent stift met dunne punt (Lumocolor F 

 

 

http://www.leerlingenpakket.nl/
mailto:ingrid@civo.nl

