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Alle leerjaren 
Lijst van schoolbenodigdheden die de leerlingen zelf dienen aan te schaffen. 
 

1. Etui met inhoud: passer (met buigbare benen), 4 balpennen, 4 potloden, harde geodriehoek 
2. Liniaal 30 cm, gum, potlood H+HB+2B, puntenslijper, lijmstift, schaar en kleurpotloden 
3. Rekenmachine Casio FX-82-MS 
4.   5 gelinieerde schriften + 2 schriften A4 ruitjes 10 mm 

 
Vanaf 3e leerjaar Groenafdeling: 

1.   20 snelhechters 
2.   1 snoeischaar (bloemschikken) 
3.   1 draadtang (bloemschikken) 
4.   1 mesje met beschermhoes (bloemschikken) 
5.   1 set tuinhandschoenen (tuinwerkzaamheden)  

 
Praktijkkleding: de leerlingen zijn verplicht dit te dragen  
 
Alle leerjaren:  

• Wit halsschort, deze is nodig in klas 1 t/m 4, voor de praktijklessen.   
          Dit halsschort wordt door de brugklasleerlingen gekocht op de introductiemiddag. Mocht dit niet zijn gelukt  
          dan kan het middels pinbetaling van € 16,00 bij de administratie worden gekocht.  
          Leerlingen die instromen in het 2e, 3e en 4e leerjaar kunnen het schort kopen bij de administratie met pin. 
           
Klas 3 en 4:  
 De praktijkafdelingen BWI en Z&W gebruiken in de periode 2.3 t/m 4.3  klassikaal aangeschafte vakkleding,           
         waarvoor wij het gebruik en wassen aan u doorberekenen op de ouderbijdrage factuur. 
             
Paardenklas: 

1. Cap met veiligheidskeurmerk 
2. Rijlaarzen 
3. Paardrijbroek 

Zonder deze benodigdheden kan een leerling niet deelnemen aan de paardenklas.           
 
Wanneer in periode 3.3. (medio januari 2021) de definitieve profielkeuze is gemaakt, is er voor onderstaande 
afdelingen speciale vakkleding vereist.  
 
Voor afdeling Horeca, bakkerij en recreatie: 
 Zwarte blouse en broek, zwart poloshirt, zwarte cap en sloof, kosten totaal € 64,00. Deze kleding is te 
 koop via onze huisleverancier firma Demco. Alle informatie krijgt u nog toegezonden. 
Wanneer in de 4e klas praktijkkleding niet meer in bezit is, kan dit gekocht worden bij: 
 Firma Demco, telefoon: 020 6143293 of e-mail: info@demcobedrijfskleding.nl 
 
Voor afdeling Bouwen, wonen en interieur: 
 Volgens vereiste ARBO voorschriften  zijn schoenen met harde neus verplicht, kosten € 15,00, te koop via 
         de afdeling. 
 
Materialen en inventaris 
Daaronder verstaan we de zaken die leerlingen maken en zelf nuttigen, gebruiken of mee naar huis krijgen. 
Daarvoor worden gereedschappen (inventaris) gebruikt van school. De leerlingen hoeven dit dus niet zelf aan te 
schaffen. 
Hiervoor vragen wij een bijdrage op de ouderbijdragefactuur. U krijgt aan het begin van het schooljaar informatie 
over de wijze waarop de ouderbijdrage geïnd wordt. 
 
Boeken 
De leerlingen hoeven hun studieboeken niet zelf aan te schaffen maar ontvangen deze van de school. De boeken 
zijn en blijven eigendom van de school maar worden aan de leerlingen per schooljaar in bruikleen gegeven. Om te 
zorgen dat dit goed verloopt en de leerlingen de juiste boeken voor de start van het schooljaar in hun bezit 
hebben, is de levering door de school uitbesteed aan Studieboekhandel Van Dijk.  
De leerlingen ontvangen de boeken via de post op het huisadres in de laatste week van de vakantie. 
Wanneer er niemand thuis is, vindt u een briefje in de brievenbus waar het pakket voor u klaar ligt. 

• De leerling controleert de ontvangen boeken en kaft de boeken. 
• Wanneer er boeken ontbreken en deze niet als nalevering op de lijst staan, of boeken beschadigd zijn, is er 

iemand van de boekhandel aanwezig op school op dinsdag 8 september en dinsdag 15 september 
tussen 12.45 en 14.15 uur om dit op te lossen.  
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Klas 1  en 2 Introductie activiteiten 15,00  
 Drukwerk en kopieerpas incl. € 5,00 tegoed 7,50  
 Materiaal praktijk-practicum lessen 20,00  
 December activiteiten 15,00 

 Locker huur  17,50  

 Sportdagen 15,00  

 Mentoruitje 10,00  

 Activiteiten afsluitende week 20,00  

 Thema-, voorlichting-, ouderavonden 10,00  

 Solidariteitsbijdrage  10,00  

 Totaal   140,00 
 
 
Klas 3    
 Introductie activiteiten 1e schoolweek 10,00  
 Drukwerk en kopieerpas incl. € 5,00 tegoed 7,50  
 December activiteiten 15,00  
 Locker huur  17,50  
 Sportdagen 15,00  
 Mentoruitje 15,00  
 Activiteiten afsluitende week 20,00  
 Schoolmarkten/voorlichting 15,00  
 Thema-, voorlichting-, ouderavonden 10,00  
 Huur en wassen praktijkkleding 5,00  
 Gebruik materiaal praktijklessen 30,00  
 Gebruik inventaris praktijkvakken 30,00  
 Solidariteitsbijdrage  10,00  
 Totaal   200,00 
 
 
klas 4 Introductie activiteiten 1e schoolweek 10,00  

 Drukwerk en kopieerpas incl. € 5,00 tegoed 7,50  

 December activiteiten 15,00  

 Locker huur  17,50  

 Sport oriëntatie klas 4 25,00  

 Mentoruitje 15,00  

 Activiteiten afsluitende week 20,00  

 Schoolmarkten/voorlichting 15,00  

 Thema-, voorlichting-, ouderavonden 10,00  

 Huur en wassen praktijkkleding 5,00  

 Gebruik materiaal praktijklessen 30,00  

 Gebruik inventaris praktijkvakken 30,00  

 Solidariteitsbijdrage  10,00  

 Totaal   210,00 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten: voor o.a. werkweek, excursies, schooluitjes of reizen en overige speciale activiteiten wordt in de loop 
van het schooljaar nog een bijdrage van u verwacht voor deelname van de leerling. 


