Materialenlijst VSO SG De Keyzer leerjaar 2021/2022
Versie: B4 en K4
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Om ervoor te zorgen dat uw kind aankomend schooljaar weer over de juiste
schoolmaterialen beschikt, is er een materialenlijst opgesteld. Deze materialen dienen
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aangeschaft te worden. Het kan voorkomen dat
gedurende het schooljaar er nog extra materialen aangeschaft moeten worden die misschien
nu nog niet op de lijst vermeld staan.
Wanneer de materialen van de leerlingen verloren gaan, vol zijn of opraken, dienen ze
opnieuw aangeschaft te worden. Wij hopen dat alle leerlingen over de juiste materialen
zullen beschikken en hier ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
Verder is een stevige schooltas een vereiste. De materialen kunnen dan veilig en droog mee
naar huis/school genomen worden.
Materialenlijst:
Algemeen:
-

indien gewenst: een schoolagenda (1 week op 2 pagina’s)
etui
potlood HB
puntenslijper
balpen blauw schrijvend
balpen rood schrijvend
schaar
geodriehoek (liever geen flexibele)
gum
liniaal
stiften
kleurpotloden
passer
lijmstift
kladblok
kaftpapier/hoesjes voor 3 lesboeken
gymspullen bestaan uit een korte gymbroek, een gymshirt, gymschoenen, handdoek,
deodorant (evt. haarelastiekje voor de lange haren)
oordopjes/koptelefoon voor de computer
computermuis
USB-stick
kaftpapier
mp3 speler voor muziek
rekenmachine, type Texas Instruments TI-30XS Multiview of TI-30XB Multiview
TIP: geen verplichting tot aanschaf, maar wordt wel aangeraden door vakdocenten
ter voorbereiding op het examen:
o Examenoverzicht, dit zijn samenvattingen van de vakken waar uw kind
examen in gaat doen, inclusief digitale hulpmiddelen (app) van
(www.examenoverzicht.nl)

Extra per vak:
Engels
- woordenboeken: Engels – Nederlands en Nederlands – Engels
Nederlands
- 1 A4 lijntjesschrift
- woordenboek Nederlands
Wiskunde
- 1 A4 schrift ruitjes 10x10mm
Zorg en Welzijn (en modules)
- kookschort
- 2 lijntjes schriften
- voor de leerlingen met lange haren een elastiekje om ze vast te doen
Techniek (en modules)
- stevige, veilige en dichte schoenen
- voor de leerlingen met lange haren een elastiekje om ze vast te doen
Stage
- multomap
- tabbladen (minimaal 6 bladen)

Wij verzoeken u om uw zoon of dochter géén correctie-vloeistof (zoals Tipp-ex) te laten
aanschaffen.
Voor de leerlingen: graag alle bovengenoemde materialen op de eerste schooldag op dinsdag 7
september meenemen naar school, zodat mentoren kunnen controleren of alles juist is
aangeschaft.

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Team VSO SG De Keyzer

