Bijlage 1a: Overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 1+2+3-MAVO/HAVO/VWO
Deze overige leermiddelen moet je zelf aanschaffen.
Vak
Algemeen

ISBN-nummer

Leermiddel
Agenda
(voor leerjaar 1 en 2 wordt de Plenda-agenda door school
verstrekt; je hoeft dus geen eigen agenda aan te schaffen)
Algemeen
Schriften gelinieerd (voor elk vak 1) en met ruitjespapier
(één of enkele A4-multomappen voor meerdere vakken met
tabbladen, lijntjes- en ruitjespapier is ook toegestaan)
Algemeen
Schrijfpennen (voorkeur blauwe inkt)
Zwarte potloden (hardheid HB), kleurpotloden, gum,
Algemeen
puntenslijper
Algemeen
Liniaal, schaar
Aardrijkskunde 9789001120290 Grote Bosatlas 56e editie (55e editie is ook toegestaan)
Lichamelijke
Sportschoenen (geen afgevende zolen), sportsokken,
opvoeding
handdoek, sportkleding (verplicht; lange trainingsbroek mag)
Nederlands
9789460776090 Van Dale pocketwoordenboek Nederlands (vorige editie of
Kramers compactwoordenboek met ISBN 9789068823004 of
ISBN 9789027499073 is ook toegestaan)
Tekenen
Tekendoos formaat 26x17x8 cm
(wordt in leerjaar 1 door school aangeschaft, maar via
WisCollect aan ouders verrekend)
Tekenen
Tekenpotloden in verschillende hardheden (inclusief gum) en
schildersmaterialen (worden samen met de tekendoos door
school aangeschaft)
Wiskunde
4549526607547 Rekenmachine Casio FX-82MS
Wiskunde
Passer, geodriehoek
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Bijlage1b: Overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 4-MAVO
Deze overige leermiddelen moet je zelf aanschaffen.

Vak
Algemeen
Algemeen

ISBN-nummer

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Aardrijkskunde 9789001120290
Duits
9789460776106
Duits
Lichamelijke
opvoeding
Natuurkunde
Nederlands

9789460776069

9789006491746
9789460776090

Tekenen
Wiskunde
Wiskunde

4549526607547

Leermiddel
Agenda
Schriften gelinieerd (voor elk vak 1) en met ruitjespapier
(één of enkele A4-multomappen voor meerdere vakken met tabbladen, lijntjes- en
ruitjespapier is ook toegestaan)
Schrijfpennen (voorkeur blauwe inkt)
Zwarte potloden (hardheid HB), kleurpotloden, gum, puntenslijper
Liniaal, schaar
Grote Bosatlas 56e editie (55e editie is ook toegestaan)
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Duits (de vorige editie met
ISBN 9789460774270 of een Kramers vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Van Dale Pocketwoordenboek Duits-Nederlands (de vorige editie met
ISBN 97894607742870 of een Kramers vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Sportschoenen (geen afgevende zolen), sportsokken, handdoek, sportkleding
(verplicht; lange trainingsbroek mag)
Samengevat vmbo-gt/mavo Nask1
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands (vorige editie of Kramers
compactwoordenboek met ISBN 9789068823004 of ISBN 9789027499073 is ook
toegestaan)
Tekendoos formaat 26x17x8 cm met potloden (verschillende hardheden)
(wordt door school aangeschaft, maar via WisCollect aan ouders verrekend)
Rekenmachine Casio FX-82MS
Passer, geodriehoek

4M













()
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Bijlage 1c: Overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 4+5-HAVO
Deze overige leermiddelen moet je zelf aanschaffen indien het vak deel uitmaakt van je vakkenpakket.

Vak
Algemeen
Algemeen

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Duitse taal en
literatuur
Duitse taal en
literatuur
Engelse taal
en literatuur
Engelse taal
en literatuur

ISBN-nummer

9789001120290
9789006372410
9789006639599
9789460776106
9789460776069
9789460775178
9789460775185

Leermiddel
Agenda
Schriften gelinieerd (voor elk vak 1) en met ruitjespapier
(één of enkele A4-multomappen voor meerdere vakken met tabbladen, lijntjesen ruitjespapier is ook toegestaan)
Schrijfpennen (voorkeur blauwe inkt)
Zwarte potloden (hardheid HB), kleurpotloden, gum, puntenslijper
Liniaal, schaar
Grote Bosatlas 56e editie (55e editie is ook toegestaan)
Samengevat havo Aardrijkskunde 6e druk
Examenbundel havo Biologie 2022/2023
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Duits (de vorige editie met
ISBN 9789460774270 of een Kramers vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Van Dale Pocketwoordenboek Duits-Nederlands (de vorige editie met
ISBN 97894607742870 of een Kramers vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels voor school (een Van Dale
middelgroot woordenboek of Van Dale pocketwoordenboek zijn ook toegestaan)
Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands voor school (een Van Dale
middelgroot woordenboek of Van Dale pocketwoordenboek zijn ook toegestaan)

4H



5H







--















--



--

Vervolg leermiddelenlijst: volgende bladzijde
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Bijlage 1c: Vervolg overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 4+5-HAVO

Vak
Franse taal en
literatuur

ISBN-nummer
9789460776120

Franse taal en
literatuur

9789460776083

Informatica
Lichamelijke
opvoeding
Nederlandse
taal en
literatuur
Scheikunde
Tekenen

Wiskunde A/B
Wiskunde A/B

9789460776090

9789006078718

3243480106856

Leermiddel
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans (de vorige editie met
ISBN 9789460774256 of een woordenboek van een andere uitgever is ook
toegestaan)
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans (de vorige editie met
ISBN 9789460774263 of een woordenboek van een andere uitgever is ook
toegestaan)
USB-stick (minimaal 16 GB)
Sportschoenen (geen afgevende zolen), sportsokken, handdoek, sportkleding
(verplicht; lange trainingsbroek mag)
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands (vorige editie of Kramers
compactwoordenboek met ISBN 9789068823004 of ISBN 9789027499073
is ook toegestaan)
Samengevat Havo Scheikunde
Tekendoos formaat 26x17x8 cm met tekenpotloden in verschillende hardheden
(met gum) en schildersmaterialen (wordt door school aangeschaft, maar via
WisCollect aan ouders verrekend)
TI-84 plus CE-T grafische rekenmachine met examenstand
(421123) (421124)
Passer, geodriehoek

4H


5H


















-
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Bijlage 1d: Overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 4+5+6-VWO
Deze overige leermiddelen moet je zelf aanschaffen indien het vak deel uitmaakt van je vakkenpakket.

Vak
Algemeen
Algemeen

ISBN-nummer

Leermiddel
Agenda
Schriften gelinieerd (voor elk vak 1) en met ruitjespapier
(één of enkele A4-multomappen voor meerdere vakken met tabbladen,
lijntjes- en ruitjespapier is ook toegestaan)
Algemeen
Schrijfpennen (voorkeur blauwe inkt)
Algemeen
Zwarte potloden (hardheid HB), kleurpotloden, gum, puntenslijper
Algemeen
Liniaal, schaar
Aardrijkskunde
9789001120290
Grote Bosatlas 56e editie (55e editie is ook toegestaan)
Aardrijkskunde
9789006436105
Samengevat vwo Aardrijkskunde 6e druk
Biologie
9789006639995
Examenbundel vwo Biologie 2022/2023
Duitse taal en
9789460776106
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Duits
literatuur
(de vorige editie met ISBN 9789460774270 of een Kramers
vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Duitse taal en
9789460776069
Van Dale Pocketwoordenboek Duits-Nederlands
literatuur
(de vorige editie met ISBN 97894607742870 of een Kramers
vertaalwoordenboek is ook toegestaan)
Engelse taal en
9789460775178
Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels voor school
literatuur
(een Van Dale middelgroot woordenboek of Van Dale
pocketwoordenboek zijn ook toegestaan)
Engelse taal en
9789460775185
Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands voor school
literatuur
(een Van Dale middelgroot woordenboek of Van Dale
pocketwoordenboek zijn ook toegestaan)
Vervolg leermiddelenlijst: volgende bladzijde

4V



5V



6V







--





--

















--

--



--

--
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Bijlage 1d: Vervolg overige leermiddelen schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 4+5+6-VWO

Vak
Franse taal en
literatuur

ISBN-nummer
9789460776120

Franse taal en
literatuur

9789460776083

Griekse taal en
cultuur
Informatica
Latijnse taal en
cultuur
Lichamelijke
opvoeding
Nederlandse taal
en literatuur

9789087719999

Scheikunde
Tekenen

9789006078787

Wiskunde A/B/C

3243480106856

Wiskunde A/B/C

9789463720519

9789460776090

Leermiddel
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans
(de vorige editie met ISBN 9789460774256 of een woordenboek van
een andere uitgever is ook toegestaan)
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans
(de vorige editie met ISBN 9789460774263 of een woordenboek van
een andere uitgever is ook toegestaan)
Woordenboek Grieks-Nederlands (4e druk)

4V
--

5V


6V


--











USB-stick (minimaal 16 GB)
Woordenboek Latijn-Nederlands
(de 6e editie met ISBN 9789089645036 is ook toegestaan)
Sportschoenen (geen afgevende zolen), sportsokken, handdoek,
sportkleding (verplicht; lange trainingsbroek mag)
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands (vorige editie of Kramers
compactwoordenboek met ISBN 9789068823004 of ISBN
9789027499073 is ook toegestaan)
Samengevat Vwo Scheikunde
Tekendoos formaat 26x17x8 cm met tekenpotloden in verschillende
hardheden (met gum) en schildersmaterialen (wordt door school
aangeschaft, maar via WisCollect aan ouders verrekend)
TI-84 plus CE-T grafische rekenmachine met examenstand
(421123) (421124)
Passer, geodriehoek






















-

-
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