
 

 

 

Materiaallijst voor 7
de

 Haarstilist (HS)       

          Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen cursusbladen commercieel geruit 

schrijfgerei  

lat 30 cm 

kleurpotloden voor PAV 

Godsdienst ringmap A4 

Frans ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

Lichamelijke 

opvoeding 

sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven de knie 

(jongens) 

PAV ringmap A4 

geodriehoek 

rekenmachine  

Plastische 

opvoeding 

fijn zwart stiftje 

potloden: nr. 0 (2B) 

Bestekmapje 

2 penselen: 1 rond en 1 plat 

Ondernemend 

project 

1 grote ringmap A4  

rekenmachine 

Salonwerk/Stage  1 atoma-map met plastiek insteekmapjes (stage) 

1 ringmap A4 (4 cm) 

3 bestekmapjes 

plastiek insteekmapjes 

uniform voor salonwerk (wordt afgesproken per groep in september) 

 

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

 



 

 

 

Materiaallijst voor 7
de

  Se-n-se Esthetische lichaamsverzorging (EL)  

         Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

 

Vak Materiaal 

Algemeen cursusbladen commercieel geruit        

schrijfgerei 

plastiek inschuifmapjes 

printpapier 

Godsdienst ringmap A4  

Engels ringmap A4 

Frans ringmap A4  

Nederlands ringmap A4 

Ondernemend 

project/Beheer en 

verkoop 

1 grote ringmap A4 

rekenmachine 

Speciale maquillage ringmap dun 

Stage / 

Ondernemend 

project 

ringmap A4 

Toegepaste 

wetenschappen 

ringmap A4 

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 6
de

 Schoonheidsverzorging (SV)      

          Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders  

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

 

Vak Materiaal 

Algemeen printpapier 

plastiek inschuifmapjes (GES, FR) 

schrijfgerei, kleurpotloden 

cursusbladen commercieel geruit 

lat 30 cm (PO) 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels ringmap A4 

Frans  ringmap A 4  

Geschiedenis ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot 

boven de knie (jongens)  

Nederlands ringmap A4 

Plastische opvoeding fijn zwart stiftje 

potloden: nr. 0 (2B) 

Bestekmapje 

2 penselen: 1 rond en 1 plat 

Wiskunde geodriehoek 

ringmap A4 

Stijlleer ringmap A4 

Toegepaste wetenschappen Ringmap A4 

Stage Ringmap A4 

TV lichaam Ringmap A4 

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 6
de

 STEM/Techniek - wetenschappen (STEM/TW)  
           Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen cursusbladen commercieel geruit 

schijfgerei 

kleurpotloden (AA, GES) 

plastiek inschuifmapjes (AA, FR, GES)  

printpapier 

passer (WI, TFYS, labo) 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A 4 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

plastiek mapjes 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot 

boven de knie (jongens) 

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde (WI) geodriehoek 

ringmap A4 

passer 

Toegepaste biologie m.i.v. 

laboratorium 

ringmap A4 

Toegepaste fysica m.i.v. 

laboratorium (TFYS) 

ringmap A4  

Toegepaste chemie m.i.v. 

Laboratorium  

ringmap A4 met 3 tabbladen 

1 L-mapje 

 

 

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

 

 



 

 

Materiaallijst voor 6
de

 Sociale en technische wetenschappen (STW)  

           Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen printpapier 

kleurpotloden (PO, GES), lat 30 cm (PO, WI) 

cursusblok A4 commercieel geruit  

plastiek inschuifmapjes (+/- 100) 

schrijfgerei 

USB stick (SW) 

Passer 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels ringmap A4 

Frans ringmap A4  

Geschiedenis ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen  

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot 

boven de knie (jongens) 

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde geodriehoek 

ringmap A4 

Integrale opdrachten 2 genaamtekende pannenlappen 

Schaar 

penselen  

doosje kopspelden 

Ringmap A4 rugbreedte 2 cm 

Bestekmapje 

Natuurwetenschappen 1 ringmap A4  

Sociale wetenschappen ringmap A4 rugbreedte 5 cm 

 

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

 



 

 

 

Materiaallijst voor 6
de

 Haarzorg (HZ)      

          Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

 

Vak Materiaal 

Godsdienst ringmap A4 

Engels ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven 

de knie (jongens)  

Plastische opvoeding fijn zwart stiftje 

potloden: nr. 0 (2b) 

Bestekmapje 

2 penselen: 1 rond en 1 plat 

Competentieontwikkelend 

leren in Haarzorg 

Zwarte ringmap A4 5 cm  

Stage  1 atoma-map met plastiek insteekmapjes (stage, werd reeds aangekocht in 

5HZ) 

PAV Geodriehoek 

Kleurpotloden 

Zakrekenmachine 

A4-schrift (geen ringen, werd reeds aangekocht in 5HZ) 

Ringmap A4 

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 6
de

 Gezondheids- en welzijnswetenschappen (GWW) 
         Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen plastiek inschuifmapjes (AA, GES, FR) 

kleurpotloden (GES, AA en SEM/STAGE) 

cursusbladen A4 commercieel geruit  

schrijfgerei, lijm en schaar (SEM/STAGE) 

printpapier  

kleurstiften (SEM/STAGE) 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A4 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de 

knie (jongens) 

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde geodriehoek  

ringmap A4 

Gezondheid en welzijn / 

Psychologie en 

pedagogiek 

ringmap A4 

Seminarie/ stage Ringmap A4 met rugbreedte 2 cm 

Toegepaste biologie ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Toegepaste chemie ringmap A4 of klepmap 

Toegepaste fysica ringmap A4 

 

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

 

 

 



 

 

Materiaallijst voor 5
de

 Schoonheidsverzorging (SV)      

          Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen kleurpotloden (AA, GES, PO) 

plastiek inschuifmapjes  AA, GES, ToW ) 

lat 30 cm (PO, WI) 

cursusblok commercieel geruit 

schrijfgerei 

Godsdienst ringmap A 4  

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

Engels ringmap A4 

Frans ringmap A 4 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven 

de knie (jongens)  

Nederlands ringmap A4 

Plastische opvoeding fijn zwart stiftje 

potloden: nr. 0 (2b) 

Bestekmapje 

2 penselen: 1 rond en 1 plat 

Wiskunde (WI) geodriehoek 

ringmap A4  

Stijlleer ringmap A4 

Toegepaste wetenschappen (ToW) ringmap A4 

 

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

 

 



 

 

Materiaallijst voor 5
de

 Sociale en technische wetenschappen 

(STW)           Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders  

 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen kleurpotloden (GES, AA, PO en IO) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, IO, VOE, SW) (+/-120) 

lat 30 cm (PO, WI) 

cursusbladen commercieel geruit 

schrijfgerei 

printpapier 

lijm en schaar (PO en IO) 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

Frans  ringmap A4 

Engels ringmap A4 

Geschiedenis Ringmap A4 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot 

boven de knie(jongens)  

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde geodriehoek 

ringmap A4  

Integrale opdrachten 2 Pannenlappen 

Ringmap A4 

Natuurwetenschappen  ringmap A 4 rugbreedte 5 cm  

Sociale wetenschappen ringmap A4 rugbreedte 5 cm 

 

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

 

 



 

 

 

Materiaallijst voor 5
de

 STEM/Techniek - wetenschappen (STEM/TW)  
       Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen kleurpotloden (AA, GES, TFYS) 

lat 30 cm (TFYS) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, TFYS) 

cursusblok commercieel geruit 

schrijfgerei 

geodriehoek (WI, TFYS) 

gom 

printpapier 

schaar 

passer (WI, TFYS) 

Godsdienst ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Frans ringmap A4 

Engels ringmap A4 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven 

de knie (jongens) 

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde (WI) ringmap A4 

passer 

geodriehoek  

Toegepaste biologie m.i.v. 

laboratorium 

ringmap A4 

 

Toegepaste fysica m.i.v. 

laboratorium (TFYS) 

ringmap A4 

 

Toegepaste chemie m.i.v. 

laboratorium  

ringmap A 4 met 3 tabbladen,  

1 L-mapje 

 

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

 

 



 

 

Materiaallijst voor 5
de

 Haarzorg (HZ)       

Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen  cursusbladen commercieel geruit 

schrijfgerei 

kleurpotloden (PO en PAV) 

Godsdienst  ringmap A4 

Frans ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels  ringmap A4  

3 u-mapjes 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

witte sokken of kousen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven de 

knie (jongens) 

Plastische opvoeding fijn zwart stiftje 

Bestekmapje 

2 penselen: 1 plat en 1 rond 

potloden: nr. 0 (2B) 

Competentieontwikkelend 

leren in Haarzorg 

Dunne ringmap  A4 voor damessnit 

 

Stage  1 atoma-map met plastiek insteekmapjes (stage) 

PAV geodriehoek  

rekenmachine 

kleurpotloden 

A4-schrift (geen ringen, reeds aangekocht in 4HZ) 

Ringmap A4 

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 5
de

 Gezondheids - en welzijnswetenschappen 

(GWW)           Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen  plastiek inschuifmapjes (AA, GES, TBIO, TFYS) (+/- 100) 

kleurpotloden (AA, GES, SEM/STAGE) 

lat 30 cm (WI) 

cursusbladen A4 commercieel geruit, schrijfgerei 

lijm en schaar (SEM/STAGE) 

printpapier (stage/ seminarie)) 

kleurstiften (SEM/STAGE) 

Godsdienst  ringmap A4 

Aardrijkskunde ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

Frans ringmap A4  

Engels ringmap A4 

Geschiedenis ringmap A4 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen, witte sokken of kousen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven 

de knie (jongens)  

Nederlands ringmap A4 

Wiskunde Passer 

geodriehoek 

ringmap A4 

Gezondheid en welzijn ringmap A4 met rugbreedte 3,5 cm 

Psychologie en 

pedagogiek 

ringmap A4 met rugbreedte 3,5 cm 

Seminarie/Stage ringmap A4 met rugbreedte 2 cm 

Toegepaste biologie ringmap A4 met rugbreedte 3,5 cm 

Toegepaste chemie ringmap A4 of kartonnen klepmap 

Toegepaste fysica ringmap A4  

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Wellness en lifestyle (WL)                    

   Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen kleurpotloden (AA, GES, AV) 

cursusblok commercieel geruit 

lat 30 cm (AV, WI) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NED) 

lijm (AV, STV), plakband, schaar (AV) 

passer (AV, WIS) 

schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Natuurwetenschappen (NW) Ringmap A4 rugbreedte 3,5cm 

2 u-mapjes 

2 tussenbladen 

Engels  ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans  ringmap A4 blauw rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica / 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de knie 

(jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 

U-mapje 

Artistieke vorming (AV) Bestekmapje, plakkaatverf liefst van het merk Talens, gouache (wit, zwart, cyaanblauw, 

citroengeel, magentarood), penselen, waterbeker, mengpotjes, opbergdoos om 

materiaal op te bergen, kleefband, gom, slijper 

potlood  nr. 0(2B) e2 (HB) 

Tekenmap en tekenblok 

Wiskunde (WIS) geodriehoek 

passer 

Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

Wellness en lifestyle / 

 

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



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW) 
         Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4  

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Artistieke vorming Potlood nr. 0 of 2b 

Grom en slijper 
Fijn zwart stiftje 0.5 

Kleurpotloden 

Bestekmapje 

Engels (ENG) ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de knie 

(jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 

U-mapje 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Inleiding filosofie  

Sociologie en 

psychologie 

Ringmap A4- rugbreedte 3,5 cm 

5 plastieken mapjes 

Socio-lab  

Natuurwetenschappen 

(NW) 

ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  

2 tussenschotten voor in ringmap 

2 plastic u-mapjes 

 

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



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Maatschappij en welzijn (MW)    

Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4  

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels (ENG) ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Artistieke vorming (AV) Potlood nr. 0 of 2b 

Grom en slijper 
Fijn zwart stiftje 0.5 

Kleurpotloden 

Bestekmapje 

Informatica (INF) / 

Lichamelijke 

opvoeding 

sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/- short tot boven de knie (jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 

U-mapje 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Anatomie en fysiologie / 

Gezondheid / 

Indirecte zorg / 

Ontwikkeling en 

pedagogisch handelen 

 

Project / 

Natuurwetenschappen 

(NW) 

ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  

2 tussenschotten voor in ringmap 

2 plastic u-mapjes 

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



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Humane wetenschappen (HW)      

Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 rugbreedte 2cm      

2 plastiek inschuifmapjes   

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Artistieke vorming Potlood nr. 0 of 2b 

Grom en slijper 
Fijn zwart stiftje 0.5 

Kleurpotloden 

Bestekmapje 

Engels (ENG) ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/-short tot boven de knie (jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 

U-mapje 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Filosofie / 

Kunstbeschouwing / 

Sociologie en 

psychologie 

Ringmap karton A4 rugbreedte 4,5 

Natuurwetenschappen 

(NW) 

ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  

3 tussenschotten voor in ringmap 

2 plastic inschuifmapjes  

kleuren fijne stiftjes 

geodriehoek 

L-mapje met etiket en naam erop 

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



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Biotechnologische STEM wetenschappen (BWSTEM)
            Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen plastiek inschuifmapjes (AA, BIO, CH, GES, FR) 

kleurpotloden (AA, BIO, GES) 

lat 30 cm (FYS en WI) 

cursusblok commercieel 

schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Biologie (BIO) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

1 U-mapje  (met naam) 

kleurpotloden 

Chemie (CH) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

2 tussenschotten 

3 insteekmapjes + 1 L-mapje met naam 

Fysica (FYS) 1 ringmap A4 

1 doorschijnend plastiek L-mapje  

millimeterpapier A4 

STEM-lab / 

Artistieke vorming Potlood nr. 0 of 2b 

Grom en slijper 
Fijn zwart stiftje 0.5 

Kleurpotloden 

Bestekmapje 

Engels (ENG) ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans (FR) ringmap rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/-short tot boven de knie (jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 
u-mapje 

Wiskunde (WI) ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek  

passer  

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



 

 

Materiaallijst voor 4
de

 Haar- en schoonheidsverzorging (HSV)   

         Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen schrijfgerei 

cursusbladen commercieel geruit 

kleurpotloden (MAVO) 

Godsdienst ringmap A4 rugbreedte 2cm      

2 plastiek inschuifmapjes   

Engels ringmap A4 

Frans ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica / 

Nederlands ringmap A4 

Natuurwetenschappen / 

Wiskunde / 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven de knie 

(jongens) 

Artistieke vorming (AV) plakband, gom, slijper potlood nr. 0 (2B) en 2 (HB), lijmstift 

 

Haar- en 

schoonheidsverzorging 

/ 

Maatschappelijke 

vorming (MAVO) 

reeds aangekocht in 3
e
 jaar: 

geodriehoek 

rekenmachine 

kleurpotloden 

A4-schrift (geen ringen) 

ringmap A4 

 

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

 

 



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Wellness en lifestyle (WL)                   

      Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen kleurpotloden (AA, GES, AV) 

cursusblok commercieel geruit 

lat 30 cm (AV, WI) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NED) 

lijm (AV, STV), plakband, schaar (AV) 

passer (AV, WIS) 

schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Natuurwetenschappen (NW) Ringmap A4 rugbreedte 3,5cm 

2 u-mapjes 

2 tussenbladen 

Engels  ringmap A4 

Frans  ringmap A4 blauw rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica / 

Mens en samenleving / 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de 

knie (jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Artistieke vorming (AV) Plakband, gom, slijper potlood nr. 0 (2B) en 2 (HB), lijmstift 

 

Wiskunde (WIS) geodriehoek 

passer 

Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

Gezondheid, welbevinden en 

ontwikkeling 

/ 

Vaardigheden, trends en 

evoluties 

/ 

Anatomie en fysiologie Ringmap A4 rugbreedte 2 cm  
2 plastic u-mapjes 

Beauty-lab (project)  

 



 

 

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



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Maatschappij- en welzijnswetenschappen 

(MWW)          Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4  

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels (ENG) ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica (INF)  

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de knie 

(jongens)  

Mens en samenleving ringmap A4 

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Inleiding filosofie  

Sociologie en 

psychologie 

Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

5 plastieken mapjes 

Socio-lab  

Natuurwetenschappen 

(NW) 

ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  

2 tussenschotten voor in ringmap 

2 plastic u-mapjes 

 

 

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

 



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Maatschappij en welzijn (MW)    

Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4  

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels (ENG) ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Artistieke vorming (AV) Plakband, gom, slijper potlood nr. 0 (2B) en 2 (HB), lijmstift 

 

Informatica (INF) / 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de knie 

(jongens)  

Mens en samenleving / 

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Anatomie en fysiologie Ringmap A4 rugbreedte 2 cm 

 2 plastic u-mapjes 

Gezondheid Ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm  

Indirecte zorg / 

Ontwikkeling en pedagogisch 

handelen 

/ 

Natuurwetenschappen (NW) ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  

2 tussenschotten voor in ringmap 

2 plastic u-mapjes 

Project / 

 



 

 

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



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Humane wetenschappen (HW)     

 Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen Kleurpotloden en slijper (AA, GES, NW) 

plastiek inschuifmapjes (AA, GES, NW, NE, FR) (+/- 160) 

lat 30 cm (WI, NW) 

geodriehoek, passer (WI, NW) 

cursusblok (commercieel geruit), schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 rugbreedte 2cm      

2 plastiek inschuifmapjes   

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Engels (ENG) ringmap A4 

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica (INF)  

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/zwemshort tot boven de 

knie (jongens)  

Mens en samenleving ringmap A4 

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Een bestekmapje 

Wiskunde (WI) Ringmap rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek 

passer 

Filosofie  

Kunstbeschouwing  

Sociologie en psychologie Ringmap karton A4 rugbreedte 4,5 

Natuurwetenschappen (NW) FYSICA: 
ringmap A4 rugbreedte 3.5cm  
Geodriehoek 
2 plastic inschuifmapjes 
 

 

3 tussenschotten voor in ringmap 

kleuren fijne stiftjes 

L-mapje met etiket en naam erop 

 

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



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Haar- en schoonheidsverzorging (HSV)   

         Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak Materiaal 

Algemeen schrijfgerei 

cursusbladen commercieel geruit 

kleurpotloden (MAVO) 

Godsdienst ringmap A4 rugbreedte 2cm      

2 plastiek inschuifmapjes   

Engels ringmap A4 

Frans ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica  

Nederlands Ringmap A4 

Natuurwetenschappen  

Wiskunde  

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/ zwemshort tot boven de knie 

(jongens) 

Artistieke vorming (AV) Plakband, gom, slijper potlood nr. 0 (2B) en 2 (HB), lijmstift 

 

Haar- en 

schoonheidsverzorging 

 

Maatschappelijke 

vorming (MAVO) 

geodriehoek 

rekenmachine 

kleurpotloden 

A4-schrift (geen ringen) 

Ringmap A4 

 

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

 

 



 

 

Materiaallijst voor 3
de

 Biotechnologische STEM wetenschappen 

(BWSTEM)         Schooljaar 2022-2023 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak Materiaal 

Algemeen plastiek inschuifmapjes (AA, BIO, CH, GES, FR) 

kleurpotloden (AA, BIO, CH, GES) 

lat 30 cm (FYS en WI) 

cursusblok commercieel 

schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Mens en samenleving ringmap A4 

Biologie (BIO) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

1 U-mapje  (met naam) 

kleurpotloden 

Chemie (CH) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

2 tussenschotten 

3 insteekmapjes + 1 L-mapje met naam 
passer 

Fysica (FYS) 1 ringmap A4 

1 doorschijnend plastiek L-mapje  

2 tussenschotten 

millimeterpapier A4 

STEM-lab 1 ringmap A4 

3 geperforeerde L-mapjes met naam 

Engels (ENG) ringmap A4 

3 u-mapjes 

Frans (FR) ringmap rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Informatica (INF) / 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek/-short tot boven de knie (jongens)  

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 3 cm 

Wiskunde (WI) ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

geodriehoek  

passer  

 

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



 

 

Materiaallijst 2A       Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

 

Vak  Materiaal  

Algemeen  cursusblok (commercieel geruit) 

kleurpotloden (AA, NW, BEE, GES) 

lat 30cm (BEE, WIS) 

5-tal plastiek inschuifmapjes per vak voor taken, toetsen, voorblad (NW, GES, AA, 

WI, NED, TE, FR, ENG, GD) (+/- 180) 

lijm en goeie schaar (geen kinderschaar!) en lijmstift (BEE, AV)  

passer (BEE, WI) 

schrijfgerei 

Godsdienst (GD) ringmap A4 (bladen van een cursusblok (commercieel geruit) 

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Natuurwetenschappen (NW)  groene ringmap rugbreedte 1.5 cm 

Engels (ENG) ringmap A4 rugbreedte 2.5 cm 

Frans (FR° ringmap rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Beeld (BEE) Dik rond zacht penseel (vb. nr 8, wat je thuis hebt is ok) 

potlood: nr. 0 (2b) 

1 bestekmapje  

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen  

blauwe of zwarte turnbroek (indien niet op school gekocht)  

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek /zwemshort tot boven de 

knie (jongens) 

Muziek / 

Nederlands (NED) ringmap A4 rugbreedte 2.5 cm 

Wiskunde (WI) Geodriehoek + passer 

ringmap A4 

Techniek (TE) / 

Talenturen  Per pakket talenturen: 1 ringmap A4 rugbreedte 2 cm + bestekmapje (in totaal dus 2 

stuks van elk) 

Noot:  

- voor het talentuur Artistieke vorming: 5-tal plastiek inschuifmapjes en GEEN 

bestekmapje voor talentuur 

- voor het talentuur Nederlands+Frans+ hoeven lln geen ringmap A4 te 

kopen, wordt voorzien via school  



 

 

Enkel voor basisoptie STEM-

wetenschappen  

Ringmap rugbreedte 3 à 4 cm + 3 plastiek inschuifmapjes 

Enkel voor basisoptie 

Maatschappij en welzijn 

Ringmap rugbreedte 3 à 4 cm + 10 plastiek inschuifmapjes 

 

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

  



 

 

Materiaallijst 1A       Schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders 

Volgend materiaal zal je zoon/dochter, naast het materiaal dat op school aangeboden wordt, volgend schooljaar nodig 

hebben. We willen je hiervan graag tijdig op de hoogte brengen, aangezien dit vrij in de handel aangekocht kan 

worden.  

Vak  Materiaal  

Algemeen  cursusblok (commercieel geruit) 

kleurpotloden (BEE, AA, NW, GES) 

lat 30 cm (WI, BEE, AA) 

5-tal plastiek inschuifmapjes per vak voor taken, toetsen, voorblad (GES, AA, WI, NED, TE, FR, 

ENG, GD) (100-tal in totaal)  

stiften (kleur) (BEE, WI), passer (BEE, WI) 

schrijfgerei 

fluostift (geel, groen, oranje, roze, blauw) (AA) 

Godsdienst (GD) ringmap A4 rugbreedte 2cm      

2 plastiek inschuifmapjes   

Aardrijkskunde (AA) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm  

Frans (FR) ringmap A4 rugbreedte 3.5 cm 

Geschiedenis (GES) ringmap A4 rugbreedte 1.5 cm of 2cm 

Lichamelijke opvoeding sportschoenen met bleke zolen  

blauwe of zwarte turnbroek (indien niet op school gekocht) 

eendelig badpak (meisjes) of aansluitende zwembroek /zwemshort tot boven de knie (jongens) 

Muziek / 

Natuurwetenschappen 

(NW) 

groene ringmap rugbreedte 3.5 cm 

kleurpotloden 

2 plastiek inschuifmapjes 

Nederlands (NED) ringmap A4 wit of kleurloos (mag ook met versiering zijn) rugbreedte 3 à  4 cm 

Beeld (BEE) potlood: nr. 0 (2b) 

dik zacht rond penseel (vb. nr 8, wat je thuis hebt is goed) 

Goeie schaar (geen kinderschaar!) en lijmstift, fijn zwart stiftje (BEE) 

1 bestekmapje met 3 plastiek inschuifmapjes 

Wiskunde (WI) geodriehoek 

passer 

ringmap A4 geel rugbreedte 3 à  4cm  

Mens en samenleving ringmap A4 rugbreedte 3,5 cm 

2 plastiek inschuifmapjes 

Techniek (TE) ringmap A4 rugbreedte 4 cm  

geodriehoek 

Engels (ENG) ringmap A4  

Talenturen  Per pakket talenturen: 1 ringmap A4 rugbreedte 2 cm + bestekmapje (in totaal dus 2 van elk)  

Opgelet volg je volgend talentuur dan geldt onderstaande: 

 Artistieke vorming: 5 plastiek inschuifmapjes en geen bestekmapje, wel een ringmap A4 

rugbreedte 2 cm 

Lichte plastiek ringmappen zijn een aanbeveling om het gewicht van de boekentas te beperken.  
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