
 

 
 

Schooljaar 2022 – 2023 
 

 

Materiaallijst voor 7de Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Expressie geen extra materiaal 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 OF 3-kleppenmap A4 
bestekmapje  

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

 
 
 
Thuis- en 
bejaardenzorg / 
zorgkundige 
 

oranje plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
2 pannenlappen 
2 plastieken ringmappen A4 (rug 3,5 cm) 
 OF 
1 ringmap A4 (rug 5 cm) 
8 plastieken mapjes voor in ringmap 
 

 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 



 

 
 

Schooljaar 2022-2023 

 

Materiaallijst voor 7 Organisatie-assistentie  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 
 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Engels 
ringmap 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst  

Lichamelijke opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Stage 
Ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
15 plastieken mapjes voor in ringmap 

Organisatie-assistentie 
 

ringmap A4 (rug 7 à 8 cm) 
20-tal plastieken mapjes voor in ringmap 
2 bestekmapjes 

  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 



 

 
 

Schooljaar 2022-2023 

 

Materiaallijst voor 7de Modespecialisatie en trendstudie  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal  

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood) 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in de ringmap 

Godsdienst   

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Plastische opvoeding 

stevige tekenmap met elastieken (28/37 cm) (kan ook  

    op school worden aangekocht) 

stevige, witte tekenbladen (gekorreld) 26/36 cm (kunnen ook  

    op school worden aangekocht) 

tekenpotloden nr. 0 – 2 (2B of  HB) 
kleefband  
lijmstift (Pritt) 
fijn zwart stiftje 
3 in elkaar passende mengpotjes met dekseltje 
1 breed, hard penseel nr. 10 of nr. 12 
3  ronde penselen met puntige top: nr. 3 (= fijn) + nr. 6 + nr. 10   

                   
vod en mengstokjes 
vuilniszak (bescherming tafel), indien gewenst schort  
(bescherming kleding) 
tekendoos (bv. stevige schoendoos of uit hout of plastiek…) 
 

(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
plastische opvoeding bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet 
gebruiken!) 

 

Ondernemend project 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
gewone rekenmachine 

Commercieel ringmap A4 (3 à 3,5 cm) 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.smilersnailart.nl/contents/media/t_acryl penseel 6.jpg&imgrefurl=http://www.smilersnailart.nl/contents/nl/d14.html&usg=__LfwHc9m5Cw0dEqFRfKhuSy0hgSY=&h=50&w=130&sz=3&hl=nl&start=18&um=1&tbnid=wHZiKvJ6xrOXlM:&tbnh=35&tbnw=91&prev=/images?q=puntig+penseel&hl=nl&rlz=1T4GZEZ_nlBE311BE311&um=1


communiceren 10-tal insteekmapjes 
1 kleppenmap  

Mode / Retoucheren 

ringmap A4  
± 50 plastieken mapjes voor in ringmap 
3 bestekmapjes 
2 kartonnen mappen A4 met 3 kleppen 
meetlat (50 à 60 cm) 
meetlat (30 cm) 
grote geodriehoek (22 cm) 
Vulpotlood, 4 kleurpotloden 
gom 
2 fluostiften 
papierschaar 
breekmes 
lijmstift 
grote schoendoos 
naaigerei: zie eerste les mode 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van mode 
bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet gebruiken!) 

Stage klepmap met elastieken (indienen van stagedocumenten) 
 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 7 Kinderzorg  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Expressie ringmap A4 (3,5 cm) 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in de ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 OF 3-kleppenmap A4 
bestekmapje (voor de jaartaak) 

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot 
op de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

 
Kinderzorg 
 

oranje plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
rode plastieken 1976ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
groene plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in groene ringmap  
paarse plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
3 plastieken mapjes voor in paarse ringmap 
roze plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
 2 pannenlappen 

 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 6 Verzorging  
Onderstaand materiaal zal uw zoon of dochter, naast de materialen die op school aangeboden 
worden, dit schooljaar nodig hebben: 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood) 

Engels 
ringmap A4 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 OF 3-kleppenmap A4 
 

Lichamelijke opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Verzorging 

oranje plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
2 pannenlappen 
rode plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
groene ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in groene ringmap  
paarse plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
3 plastieken mapjes voor in paarse ringmap 

 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 



 

 
 

Schooljaar 2022 – 2023 

 

Materiaallijst voor 6 Organisatiehulp  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Engels 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst  

Lichamelijke opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Stage 
ringmap A4 (rug 3,5 cm)  
15 plastieken mapjes voor in ringmap 

Organisatiehulp 
ringmap A4 (rug 7 à 8 cm) 
plastieken mapjes voor in ringmap 

 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 5 Verzorging  
 
Onderstaand materiaal zal uw zoon of dochter, naast de materialen die op school aangeboden 
worden, dit schooljaar nodig hebben: 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood) 

Engels 
ringmap A4 (rug 3.5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 OF 3-kleppenmap A4 
 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Verzorging 

oranje plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
2 pannenlappen 
rode plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
groene ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in groene ringmap  
paarse plastieken ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
3 plastieken mapjes voor in paarse ringmap 

 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 5 Organisatiehulp  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Engels 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst  

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Stage 
ringmap A4 (rug 3 à 3,5 cm) 
15 plastieken mapjes voor in ringmap 

Organisatiehulp 
1 ringmap A4 (rug 7 à 8 cm) 
20-tal plastieken mapjes voor in ringmap 

 
 
  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken.  
 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 5de Moderealisatie en -verkoop 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Engels 
ringmap A4 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst  

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands geen extra materiaal 

Commerciële 
presentatie en 
lifestyle 

ringmap A4 (rug 7 cm) 
papierschaar 
geodriehoek 
gom – slijper – breekmes - schaar – kleefband 
lijmstift (Pritt) 
fijn zwart stiftje 

Mode 

ringmap A4 (rug 7 cm) 
30 plastieken mapjes voor in ringmap 
meetlat 50 cm 
potlood n° 2 
lijmstift 
kleefband 
bestekmapje of plastieken ringmap A4 (rug 1,5 cm of 2 cm)  
(lln gebruiken de map verder van vorig jaar) 
naaigerei (vorige jaren): inhoudelijk wordt bekeken/gecontroleerd  
1

ste
 modeles 

Retouches 
1 ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
grote schoendoos 
breekmes 1976 

Stage klepmap met elastieken (indienen van stagedocumenten) 

  Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 
Materiaallijst voor 4 Zorg en welzijn  

 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 
 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 
oortjes voor de pen device 

Artistieke vorming 

tekenpotloden nr. 0 – 2 (2B of  HB) 
kleurpotloden 
gom – slijper – schaar - plakband 
bestekmapje  
3 in elkaar passende mengpotjes met dekseltje 
vod en mengstokjes 
plastieken zak (bescherming tafel) 
schort of T-shirt (bescherming kleding) 
tekendoos of pennenzak (niet te groot) passend aan bovenstaande 
materiaal 
 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
plastische opvoeding bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet 
gebruiken!) 

Engels 
ringmap 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap (rug 3,5 cm) 
10 plastieken mapjes voor in ringmap 
doosje voor flashcards (zoals botervlootje) 

Godsdienst 
ringmap A4 (rug 2,5 à 3 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming + Nederlands 
+ wiskunde + 
natuurwetenschappen 
 

ringmap A4 (rug MINSTENS 3,5 cm) 
20 plastieken mapjes voor in ringmap 
geodriehoek 
gewone rekenmachine 
Meetlat 
cursusbladen 

  



Zorg en welzijn 

1 x ringmap met hoge rug (7 cm) 
1 ringmap met rug 3,5 cm (info + recepten) 
2 x stevige ringmap (rug 3,5 cm) 
± 200 stevige plastieken mapjes voor in ringmappen rug 7 cm 
kleurstiften 
2 pannenlappen 
1 gastendoekje 
oortjes bij de computer 

   

Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken.   
 

 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor 4de Moderealisatie en textielverzorging (MRT)  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Artistieke vorming 

tekenpotloden nr. 0 – 2 (2B of HB) 
gom – slijper 
kleurpotloden 
fijn zwart stiftje 
3 in elkaar passende mengpotjes met dekseltje 
vod en mengstokjes 
vuilniszak (bescherming tafel) 
schort of T-shirt (bescherming kleding) 
tekendoos of pennenzak (niet te groot, passend aan materiaal) 
 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
plastische opvoeding bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus 
niet gebruiken!) 

Engels 
ringmap  
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap (rug 3,5 cm) 
plastieken mapje voor bladwijzer 

Godsdienst ringmap A4 (rug 3,5 cm) of kleppenmap 

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek, géén  losse 
zwemshort (jongens) 
Badmuts 
Eigen fiets voor de verplaatsingen wordt aangeraden 

Maatschappelijke vorming +  
Nederlands + 
wiskunde + 
natuurwetenschappen  

ringmap A4 (rug MINSTENS 3.5 cm) 
20 plastieken mapjes voor in ringmap 
geodriehoek 
gewone rekenmachine 
meetlat  
cursusbladen 

 
  



Moderealisatie en textielverzorging: 

Commerciële presentatie 
en lifestyle 

ringmap A4 (rug  cm)  
papierschaar 
lijm 
geodriehoek 

breekmes      

Mode 

ringmap (rug 7 cm) 
50 plastieken mapjes voor in ringmap 
2 bestekmapjes 
potlood nr. 2 (HB), gom en slijper  
Mat kleefband                                                       
lijmstift (Pritt)                                                    
papierschaar (15 cm) 
grote geodriehoek (22 cm) 
plastieken meetlat (50 cm) 
naai-etui met naaibenodigdheden: zie eerste les mode 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
mode bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet gebruiken!) 

  
 
 
Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 
 

 

 



 

 
 

Schooljaar 2022 – 2023 

 
Materiaallijst voor 3 Zorg en welzijn  

 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 
Oortjes voor de pen device 

Artistieke vorming 

tekenpotloden nr. 0 – 2 (2B of  HB) 
kleurpotloden 
gom – slijper – schaar - plakband 
bestekmapje  
3 in elkaar passende mengpotjes met dekseltje 
vod en mengstokjes 
plastieken zak (bescherming tafel) 
schort of T-shirt (bescherming kleding) 
tekendoos of pennenzak (niet te groot) passend aan bovenstaande 
materiaal 
 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
plastische opvoeding bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet 
gebruiken!) 

Engels 
ringmap 
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap (rug 3,5 cm) 
10 plastieken mapjes voor in ringmap 
doosje voor flashcards (zoals botervlootje) 

Godsdienst 
ringmap A4 (rug 2,5 à 3 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming +  
Nederlands + 
wiskunde + 
natuurwetenschappen 
 

ringmap A4 (rug MINSTENS 3.5 cm) 
20 plastieken mapjes voor in ringmap 
geodriehoek 
gewone rekenmachine 
meetlat  
cursusbladen 



Zorg en welzijn 

1 ringmap met hoge rug (7 cm) voor  IL. 
1 ringmap met rug 3,5 cm (info + recepten) 
2 stevige ringmappen (rug 3,5 cm) 
± 200 stevige plastieken mapjes te verdelen in ringmappen rug 7 cm. 
kleurstiften 
2 pannenlappen 
1 gastendoekje 
Oortjes voor bij de computer 

   

Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken.   

 



 

 
 

Schooljaar 2022– 2023 

 

Materiaallijst voor 3 Moderealisatie en textielverzorging (MRT)  
 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Artistieke vorming 

tekenpotloden nr. 0 – 2 (2B of HB) 
gom – slijper 
kleurpotloden 
fijn zwart stiftje 
3 in elkaar passende mengpotjes met dekseltje 
vod en mengstokjes 
vuilniszak (bescherming tafel) 
schort of T-shirt (bescherming kleding) 
tekendoos of pennenzak (niet te groot, passend aan materiaal) 
 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
plastische opvoeding bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet 
gebruiken!) 

Engels 
ringmap  
4 plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap (rug 3,5 cm) 
10 plastieken mapjes voor in ringmap 
doosje voor flashcards (zoals botervlootje) 

Godsdienst 
ringmap A4 (rug 2,5 à 3 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Informatica geen extra materiaal 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

maatschappelijke 
vorming + 
Nederlands + 
natuurwetenschappen 
+ wiskunde 

ringmap A4 (rug MINSTENS 3.5 cm) 
20 plastieken mapjes voor in ringmap 
geodriehoek 
gewone rekenmachine 
meetlat  
cursusbladen 

 
  



Moderealisatie en textielverzorging: 

Commerciële 
presentatie en lifestyle 

 

ringmap A4 (rug  cm)  
papierschaar 
lijm 
geodriehoek 

breekmes      

Mode 

ringmap (rug 7 cm) 
50 plastieken mapjes voor in ringmap 
2 bestekmapjes 
potlood nr. 2 (HB), gom en slijper  
Mat kleefband                                              
lijmstift (Pritt) 
papierschaar (15 cm) 
grote geodriehoek (22 cm) 
plastieken meetlat (50 cm) 
naai-etui met naaibenodigdheden: zie eerste les mode 
(Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal van 
mode bewaard! Dit kan je tijdens andere vakken dus niet gebruiken!) 

 

 
Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 

 

 



 

 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 
Materiaallijst voor 2 B 

 
Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 
 

Vak Materiaal 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit ñ 
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Beeld 

gom – slijper – schaar – lijmstift (Pritt) – lat 30 cm  
bestekmapje 
alcoholstift 
fijn zwart stiftje 
breekmes 
potloden HB, 2 B en 4 B 
zachte ronde borstel nr 10/12 zachte platte borstel nr 10/12 (dit mag een 
pakket van de action zijn 
mengstokjes 
kleefband 
plastieken zak (bescherming tafel) 
schort (bescherming kledij) 
vod 
plastieken doos formaat (B20cmxL30cmxH12cm)  (van merk Sunware of 
gelijkaardig bv. Action) 
 
Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal 
van beeld bewaard! Dit materiaal kan je tijdens andere vakken dus 
niet gebruiken! (doos naamtekenen aub!) 

Engels 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot op 
de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3 à 3,5 cm) 
10-tal plastieken mapjes voor in ringmap 

Muziek / 

Natuur en ruimte 
ringmap A4 (rug 3,5 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands 
ringmap A4 (rug 3,5 cm)  
enkele plastieken mapjes voor in ringmap 

Techniek 
ringmap A4 (rug 3 cm) = voor nieuwe leerlingen 
(leerlingen vorig jaar 1 B mogen de map van techniek verder gebruiken) 
15 plastieken U-mapjes voor in de ringmap 



Wiskunde 

ringmap A4 (rug 2 à 2,5 cm) 
± 10 plastieken mapjes voor in ringmap 
gewone rekenmachine  
geodriehoek 
klein latje voor in de pennenzak 

Basisoptie (10 u.) 

 Maatschappij en 
welzijn (5 u.)  

20 plastieken mapjes voor in de ringmap   

 Haar- en 
schoonheidszorg  

20 plastieken mapjes voor in de ringmap   

 Mode  

10 plastieken mapjes voor in de ringmap  
grote geodriehoek, lijm, potloodnr 3,   
specifiek “Modemateriaal” wordt besproken   
tijdens de eerste les  

 Voeding  

20 plastieken mapjes voor in de ringmap  
2 pannenlappen  
1 gastendoekje (= klein handdoekje 30 cm x  
50 cm)  

 Verzorging  20 plastieken mapjes voor in de ringmap   

Talenturen (afhankelijk van je gemaakte keuze) 

Voeding en 
gezondheid  

 20 plastieken mapjes voor in de ringmap  
 2 pannenlappen  
 1 gastendoekje (= klein handdoekje 30 cm x 50 cm  

Artistieke vorming   geen extra materiaal  

Economie en 
ondernemen  

 dit wordt in de eerste les afgesproken 

 
Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 

 
 
 



 

 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

Materiaallijst voor het 1ste leerjaar B 
 

Beste ouders 
Volgend materiaal zal je zoon/dochter volgend schooljaar nodig hebben, naast het materiaal dat op 
school wordt aangeboden. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in 
de handel kan worden aangekocht. 

 

Vak Materiaal                                                                                    
ALGEMEEN 

Algemeen 

cursusblok commercieel geruit  
kleurpotloden 
meetlat 30 cm 
schaar 
lijmstift (Pritt) 
fluostiften (geel, groen, oranje, roze, blauw) 
schrijfgerei (potlood, gom, slijper, balpen (blauw-groen-rood-zwart) 

Beeld 

gom – slijper – schaar – lijmstift (Pritt) 
lat 30 cm  
bestekmapje 
alcoholstift 
fijn zwart stiftje 
breekmes 
potloden HB, 2 B en 4 B 
zachte ronde borstel  nr 10/12  
zachte platte borstel nr 10/12 (dit mag een pakket van de action zijn) 
mengstokjes 
kleefband 
plastieken zak (bescherming tafel) 
schort (bescherming kledij) 
vod 
plastieken doos formaat (B20cmxL30cmxH12cm)  (van merk Sunware 
of gelijkaardig bv. Action) 
 
Dit materiaal wordt tijdens het schooljaar in een kast in het lokaal 
van beeld bewaard! Dit materiaal kan je tijdens andere vakken dus 
niet gebruiken! (doos naamtekenen aub!) 

Engels 
ringmap A4 (rug 3 cm) 
plastieken mapjes voor in ringmap 

Frans 
ringmap A4 (rug 3 cm) 
plastieken mapjes voor in ringmap 

Godsdienst 
ringmap A4 (rug 3 cm) 
3 plastieken mapjes voor in ringmap 

Lichamelijke 
opvoeding 

een korte/lange donkerblauwe/zwarte effen turnbroek 
sportschoenen met witte of non-marking zolen 
een paar sportsokken 
eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot 
op de knie (jongens) 
badmuts 

Maatschappelijke 
vorming 

ringmap A4 (rug 3 cm) 
3 plastieken mapjes voor in ringmap 

Muziek / 



Natuur & ruimte 2 ringmappen A4 (rug 3,5 cm) 
2 plastieken mapjes voor in ringmap 

Nederlands 
ringmap A4 (rug 3 cm) 
enkele plastieken mapjes voor in ringmap A4 (rug 3 cm) 

Techniek  

ringmap A4 (rug 7 cm) 
15 plastieken mapjes voor in ringmap 
Vulpotlood of potlood en slijper (blijven in klas) 
Meetlatje 15 cm (blijft in klas) 
1 kleine schoendoos of plastieken doos met deksel om werkmateriaal 
in op te bergen (blijft in klas) 

Wiskunde 

ringmap A4 (rug 3 cm – met 2 ringen en geen 4 ringen) 
10 plastieken mapjes voor in ringmap 
gewone rekenmachine 
± 5 cursusbladen 

Begeleidingsuur 
ringmap A4 (rug 3 cm) 
5 plastieken mapjes voor in ringmap 

TAL ENTUREN (je koos voor 2 van de 4 talenturen) 

Maatschappij en 
welzijn 

ringmap A4 (rug 3 cm) 
5 plastieken mapjes voor in ringmap 

Voeding en 
gezondheid 

ringmap A4 (rug 3 cm)  

20 plastieken mapjes voor in de ringmap  

2 pannenlappen  

1 gastendoekje (= klein handdoekje 30 cm x 50 cm  

Artistieke vorming 
Dit wordt tijdens de eerste les afgesproken. 
 

Economie en 
ondernemen 

/ 
 

 
Plastiek mappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken. 
 
 


