Schoolbenodigdheden voor de lagere school
DOOR DE OUDERS ZELF TE VOORZIEN
Voor de 1ste klas:
- pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
- effen brooddoos
- doorschijnende drinkbus of waterfles
- stoffen servetten
- stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
- boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.

Voor de 2de klas:
- turngerief (turnbroekje en witte T-shirt zonder tekening/tekst) in stoffen zak met lus.
De kinderen kunnen in de zaal van de school of in de sporthal op blote voeten lopen.
Ouders die dit niet wensen geven hun kind turnpantoffels of loopschoenen (witte
zool) mee. Wanneer de kinderen op de overdekte speelplaats turnen, hebben zij
geen speciaal schoeisel nodig. Uitzondering wordt gemaakt voor die kinderen die
naar school kwamen met rubberen laarzen, bottines of sandalen. Zij hebben dan wel
loopschoenen nodig.
- pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
- effen brooddoos
- doorschijnende drinkbus of waterfles
- stoffen servetten
- stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
- boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.
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Voor de 3de klas:
- ringmap/classeur A4 (effen) met rug 4 à 5 cm en hefboom
- vulpen (meer uitleg op de eerste ouderavond)
- zwemgerief (De kinderen moeten altijd een muts en regenjas meebrengen)
- turngerief (turnbroekje en witte T-shirt zonder tekening/tekst) in stoffen zak met lus.
De kinderen kunnen in de zaal van de school of in de sporthal op blote voeten lopen.
Ouders die dit niet wensen geven hun kind turnpantoffels of loopschoenen (witte
zool) mee. Wanneer de kinderen op de overdekte speelplaats turnen, hebben zij
geen speciaal schoeisel nodig. Uitzondering wordt gemaakt voor die kinderen die
naar school kwamen met rubberen laarzen, bottines of sandalen. Zij hebben dan wel
loopschoenen nodig.
- pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
- effen brooddoos
- doorschijnende drinkbus of waterfles
- stoffen servetten
- stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
- boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.
Voor de 4de klas:
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6
- ringmap/classeur A4 (effen) met rug 4 à 5 cm en hefboom
- zwemgerief (De kinderen moeten altijd een muts en regenjas meebrengen)
- turngerief (turnbroekje en witte T-shirt zonder tekening/tekst) in stoffen zak met lus.
De kinderen kunnen in de zaal van de school of in de sporthal op blote voeten lopen.
Ouders die dit niet wensen geven hun kind turnpantoffels of loopschoenen (witte
zool) mee. Wanneer de kinderen op de overdekte speelplaats turnen, hebben zij
geen speciaal schoeisel nodig. Uitzondering wordt gemaakt voor die kinderen die
naar school kwamen met rubberen laarzen, bottines of sandalen. Zij hebben dan wel
loopschoenen nodig.
- pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
- effen brooddoos
- doorschijnende drinkbus of waterfles
- stoffen servetten
- stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
- boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
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Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.

Voor de 5de klas:
- meetlat van 30 cm
- ‘Prisma pocketwoordenboek Nederlands’ uitgeverij Unieboek / Het Spectrum Houten
Antwerpen, Belgische editie, ISBN-nummer is 978 90 003 5853 3
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6
- ringmap/classeur A4 (effen) met rug 4 à 5 cm en hefboom
- zwemgerief (De kinderen moeten altijd een muts en regenjas meebrengen)
- turngerief (turnbroekje en witte T-shirt zonder tekening/tekst) in stoffen zak met lus.
De kinderen kunnen in de zaal van de school of in de sporthal op blote voeten lopen.
Ouders die dit niet wensen geven hun kind turnpantoffels of loopschoenen (witte
zool) mee. Wanneer de kinderen op de overdekte speelplaats turnen, hebben zij
geen speciaal schoeisel nodig. Uitzondering wordt gemaakt voor die kinderen die
naar school kwamen met rubberen laarzen, bottines of sandalen. Zij hebben dan wel
loopschoenen nodig.
- pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
- effen brooddoos
- doorschijnende drinkbus of waterfles
- stoffen servetten
- stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
- boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.

Voor de 6de klas:
- degelijke passer
- meetlat van 30 cm
- ‘Prisma pocketwoordenboek Nederlands’ uitgeverij Unieboek / Het Spectrum Houten
Antwerpen, Belgische editie, ISBN-nummer is 978 90 003 5853 3
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6
- ringmap/classeur A4 (effen) met rug 4 à 5 cm en hefboom
- zwemgerief (De kinderen moeten altijd een muts en regenjas meebrengen)
- turngerief (turnbroekje en witte T-shirt zonder tekening/tekst) in stoffen zak met lus.
De kinderen kunnen in de zaal van de school of in de sporthal op blote voeten lopen.
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-

Ouders die dit niet wensen geven hun kind turnpantoffels of loopschoenen (witte
zool) mee. Wanneer de kinderen op de overdekte speelplaats turnen, hebben zij
geen speciaal schoeisel nodig. Uitzondering wordt gemaakt voor die kinderen die
naar school kwamen met rubberen laarzen, bottines of sandalen. Zij hebben dan wel
loopschoenen nodig.
pennenzak (sober, zonder tekst en/of figuren)
effen brooddoos
doorschijnende drinkbus of waterfles
stoffen servetten
stevig kaft in karton van 28 op 38 cm voor in boekentas
boekentas. Alleen een sobere boekentas is toegelaten (effen), zonder tekst en/of
figuren. De boekentas moet stevig zijn zodat schriften en werken niet kunnen
verkreuken en/of vies worden, en er moet een (stevig) kaft in kunnen van 28 op 38
cm.
Een rugzak is alleen toegestaan indien die een verstevigde achterwand heeft en
rechthoekig is van vorm, zodat de (stevige) kaft van 28 op 38 cm erin past en boeken
en schriften niet verkreuken en/of vies worden. Uiteraard geldt ook hier dat de
rugzak sober moet zijn. Dus zonder tekst en/of figuren.
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DOOR DE SCHOOL TE VOORZIEN (aanpassingen zijn mogelijk)
Voor de 1ste klas:
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
- dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
donkergroen, donkerblauw, donkerpaars
- potloodhoudertje
- slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
- schaar
- pentatone Choroïfluit (kan worden geleend van de school)

Voor de 2de klas:
- schetspotlood
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
- dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
donkergroen, donkerblauw, donkerpaars
- potloodhoudertje
- slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
- schaar
- pentatone Choroïfluit (kan worden geleend van de school)

Voor de 3de klas:
- witte gom
- meetlatje van 15 cm
- vulpen (kan eventueel worden geleend van de school)
- schetspotlood
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
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(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
donkergroen, donkerblauw, donkerpaars
potloodhoudertje
slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
schaar
pentatone Choroïfluit (kan worden geleend van de school)

Voor de 4de klas:
- witte gom
- meetlatje van 15 cm
- vulpen (kan eventueel worden geleend van de school)
- schetspotlood
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
- dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
donkergroen, donkerblauw, donkerpaars, bruin
- potloodhoudertje
- slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
- schaar
- C-Choroïfluit (kan worden geleend van de school)
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6.
(kan eventueel worden geleend van de school)

Voor de 5de klas:
- witte gom
- meetlatje van 15 cm
- vulpen (kan eventueel worden geleend van de school)
- schetspotlood
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
- dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
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donkergroen, donkerblauw, donkerpaars, bruin, grijs
- potloodhoudertje
- slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
- schaar
- C-Choroïfluit (kan worden geleend van de school)
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6.
- (kan eventueel worden geleend van de school)
- ‘Prisma pocketwoordenboek Nederlands’ uitgeverij Unieboek / Het Spectrum
Houten Antwerpen, Belgische editie, ISBN-nummer is 978 90 003 5853 3 (kan
eventueel worden geleend van de school)

Voor de 6de klas:
- witte gom
- meetlatje van 15 cm
- vulpen (kan eventueel worden geleend van de school)
- schetspotlood
- ronde krijtjes, Stockmar, doos van 16 kleuren: donkergeel(nr4), lichtgeel (nr5) oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkergroen (nr8), lichtgroen
(nr6), donkerblauw (nr10), lichtblauw (nr9), donkerpaars (nr11), lichtpaars (nr12),
donkerbruin (nr13), lichtbruin (nr14), roos (nr24), grijs (nr14)
- blokkrijtjes, Stockmar, doos van 8 kleuren: donkergeel (nr4), lichtgeel (nr5), oranje
(nr3), donkerrood (nr1), lichtrood (nr2), groen (nr7), donkerblauw (nr19),
donkerpaars (nr12)
- dikke driehoekige potloden, Lyra, donkergeel, oranje, donkerrood, lichtrood,
donkergroen, donkerblauw, donkerpaars, bruin, grijs
- potloodhoudertje
- slijper voor in de klas (Er zijn in de klas klasslijpers, maar niet individueel)
- schaar
- C-Choroïfluit (kan worden geleend van de school)
- ‘Kleine de boeck Atlas’ uitgeverij De Boeck, ISBN-nummer is 978 90 455 4337 6.
(kan eventueel worden geleend van de school)
- ‘Prisma pocketwoordenboek Nederlands’ uitgeverij Unieboek / Het Spectrum
Houten Antwerpen, Belgische editie, ISBN-nummer is 978 90 003 5853 3 (kan
eventueel worden geleend van de school)
- passer (kan eventueel worden geleend van de school)
- doorschijnende gradenboog
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