Materialenlijst VSO SG De Keyzer leerjaar 2021/2022
Versie: havo 5
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Om ervoor te zorgen dat uw kind in het VSO over de juiste schoolmaterialen beschikt,
hebben we een lijst met materialen opgesteld. De genoemde schoolspullen dienen door de
leerling aangeschaft te worden. Wij vragen u om dit vóór aanvang van het schooljaar te
doen, zodat op de eerste schooldag een goede start gemaakt kan worden. Het kan
eventueel voorkomen dat later in het jaar nog gevraagd wordt specifieke spullen aan te
schaffen.
Wanneer in de loop van het schooljaar artikelen uit dit pakket verloren gaan, vol zijn of
opraken dan dienen deze opnieuw aangeschaft te worden.
Op deze wijze hopen wij ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter steeds over de juiste
materialen beschikt en dat hij of zij zorgvuldig met die materialen omgaat. We zullen hier
nauwlettend op toe zien.
Verder willen wij u dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter beschikt
over een stevige schooltas, waarin het veilig en droog alle schoolspullen kan meenemen.
Algemeen: alle leerlingen dienen in bezit te zijn van een geldig emailadres voor het gebruik
van diverse digitale leermiddelen.
Benodigde schoolspullen VSO De Keyzer:
Algemeen:
-

Indien gewenst: een schoolagenda (1 week op 2 pagina’s)
etui
potlood HB
puntenslijper
balpen blauw schrijvend
balpen rood schrijvend
schaar
geodriehoek
gum
liniaal
rode en blauwe potlood
passer
lijmstift
kladblok
kaftpapier
oordopjes/hoofdtelefoon voor de computer
computermuis
USB-stick
gymspullen bestaan uit een korte gymbroek, een gymshirt, gymschoenen, handdoek,
deodorant, (evt. haarelastiekje voor de lange haren)
Rekenmachine, type Texas Instruments TI-30XS Multiview of TI-30XB Multiview
LET OP!! TIP!! Geen verplichting tot aanschaf, maar wel aangeraden door de
docenten ter voorbereiding op het examen:
o samengevat havo voor de vakken waar uw kind examen in gaat doen
(www.samengevat.nl) of
o Noordhoff in je pocket van de vakken waar uw kind examen in gaat doen
(http://www.lijsters.nl/wps/portal/thuis/boeken/injepocket) of

o
o

Examenoverzicht, dit zijn samenvattingen van de vakken waar uw kind
examen in gaat doen, inclusief digitale hulpmiddelen (app) van
(www.examenoverzicht.nl) of
Examensprint, oefenen voor de examens (https://www.examensprint.nl/)

Extra per vak:
Economie
- 2 A4 lijntjesschriften
Profielwerkstuk
- 6 snelhechters
Engels
- 3 snelhechters
- Woordenboeken: Engels – Nederlands en Nederlands – Engels
Nederlands
- 1 A4 lijntjesschrift
- 3 snelhechters
- Woordenboek Nederlands
Duits
- een lege snelhechter, verplicht een NL-D & D-NL woordenboek (van Dale pocket)
Wiskunde
- 2 A4 schriften ruitjes 10x10mm
- Naast de rekenmachine uit het basispakket: 1x Grafische Rekenmachine Texas
Instruments van het type:
- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
(alle kleuren rekenmachines van bovenstaande types zijn toegestaan)
Deze kost nieuw rond de €100,-. Op internet of via oud-leerlingen zijn deze ook
tweedehandse te verkrijgen.
Scheikunde
- 1 A4 lijntjesschrift
Natuurkunde
- 1 A4 lijntjesschrift
Biologie
- 1 A4 lijntjesschrift

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

