
Wat heb je nodig als aanstaande  
brugklasser van VLC locatie Barneveld? 

                                Cursusjaar 2016-2017 

 

Je krijgt op de eerste schooldagen uitgereikt: 
o Boeken en werkboeken 
o PC-boekje 
o Kaftpapier. Dit is stevig kaftpapier en moet gebruikt worden 

voor de leenboeken van school.  (Je kunt eventueel je eigen 
kaftpapier hier overheen doen). 

o TI 30X II rekenmachine S  (wordt gefactureerd) 
o Zwart gymbroekje en zwart met groen T-shirt met logo van de 

school (wordt gefactureerd). 
 

Voor het vak Beeldende Vorming (BV) (dit wordt gefactureerd):  
o   Schetsboek (harde kaft - A4-formaat) 
o   Linde grafietpotloden (1x HB en 1x 2B) 
o   Gum P30 
o   Puntenslijper                   

 

Je moet zelf het volgende aanschaffen: 
Voor de vakken die niet voorkomen op dit overzicht, hoef je niets aan te 
schaffen.  
 

Voor alle vakken 
o Etui 
o Blauwe pennen +  rode pen + potlood 
o Fineliner zwart 
o Tekstmarkers 
o Pakje gekleurde stiften 
o    Doosje kleurpotloden (12) 
o    Lijmstift 
o    Schaar 
o Kladblok 
o 1 pak 23-rings lijntjespapier 
o Stevige (rug)tas voor de schoolboeken en dergelijke. 
o Headset met microfoon (voor meerdere vakken) 

Wiskunde (WI) 
o Passer met reservepunten 

Tip: schaf een passer aan van metaal i.p.v. plastic, dit is steviger.  
o Geo-driehoek 

 

Aardrijkskunde (AK)  
o Schrift met lijntjespapier (A4 of A5 )← alleen nodig voor Kader, 

Gemengd Theoretisch, havo en VWO 
 

Mens & Maatschappij (MM) 
o 23-rings multomap ← alleen nodig voor basis 

 
Biologie (BI) 

o Schrift met lijntjes (mag A4 of A5, of multomap)  
 

Nederlands (NE) 
o Prisma Woordenboek (uitgave vanaf 2005) 
o Schriften: voorkeur 2 A4-schriften of multomap met A4-papier, 

3 A5-schriften mogen ook, liever geen collegeblok.  
 
Duits (DU)   alleen  gl-tl/havo/vwo leerlingen 

o Schrift met lijntjes (mag A4, A5, of multomap) 
o Prisma woordenboek  Duits – Nederlands 
o Prisma woordenboek  Nederlands – Duits 
o Oordopjes mét een microfoon 

 

Engels (EN) 
o Schrift met lijntjes (mag A4, A5, of multomap) 
o Prisma woordenboek  Engels - Nederlands; ← alleen nodig voor 

B1HA, B1HV, B1VA 
o Prisma woordenboek  Nederlands - Engels. ← alleen nodig voor 

B1HA, B1HV, B1VA 
 



  

Geschiedenis (GS) 
o Schrift met lijntjes (mag A4, A5, of multomap) ← niet nodig voor 

basis 
 

Godsdienst (GD) 
o Schrift met lijntjes. 

 
Techniek 

o HB vulpotlood  
 

Bewegingsonderwijs (LO) 
o Stevige zaalschoenen (geen gekleurde zool). 

(Voor de periode dat de leerlingen buiten gymmen verdient het 
de voorkeur om ook buitensportschoenen aan te schaffen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.:  
Je kunt eventueel 1 multomap voor alle vakken gebruiken.  
Maak dan wel gebruik van tabbladen, zodat je het kunt splitsen per vak.  
      
Dit boodschappenlijstje staat ook vermeld op de website 
www.vanlodenstein.nl > Barneveld > Documenten 
 

 

http://www.vanlodenstein.nl/

