
                                                                                      

 

 
 

LEERMIDDELENLIJST 2022-2023 
 
De leermiddelen zijn opgedeeld in 3 categorieën: 

1. Schoolboeken 
2. Extra voorzieningen en activiteiten (optioneel) 
3. Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen (deze schaft u zelf aan) 

 
Deze drie categorieën worden hieronder verder beschreven. 
  
 
1. SCHOOLBOEKEN: 

 
Schoolboeken worden door u, ouders/verzorgers, bij Iddink besteld. Daarna worden ze bij u 
thuis afgeleverd. U kunt bestellen via www.iddink.nl. De bestelprocedure spreekt voor zich, u 
dient alleen goed op te letten dat u het juiste leerjaar en vooral ook de juiste leerweg 
(Basis/Kader/Gemengd) aangeeft.  
Voor nieuwe leerlingen staat de leerweg vermeld in de informatiebrief van 21 juni 2022. 
  
Vanaf schooljaar 2009-2010 hoeven schoolboeken niet meer gekocht te worden.  
Volgens artikel 6e. van de Wet op het Voortgezet Onderwijs zorgt de school voor gratis 
schoolboeken en lesmateriaal. Dit houdt in dat alle schoolboeken en het lesmateriaal voor een 
specifiek leerjaar voor ouders gratis zijn. Dat geldt ook voor de schoolboeken en lesmateriaal 
die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod, zoals extra vakken of 
leerwegondersteuning. De invoering van gratis schoolboeken geldt voor alle leerlingen van 
scholen in het reguliere Voortgezet Onderwijs. 
 
De school is dus verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking stellen van de boeken. Wij 
doen dit via Iddink. Iddink blijft de eigenaar van de boeken.  
 
 
2. EXTRA VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN (optioneel): 
 
Onder extra voorzieningen en activiteiten verstaan wij o.a. projectdagen en feesten/vieringen..  
Voor betaling maken wij gebruik van WIS Collect. U krijgt hierover nadere informatie aan het 
begin van het nieuwe schooljaar.  
 
 
3. NOODZAKELIJKE LEER- EN HULPMIDDELEN (deze dient u zelf aan te schaffen): 

 
Een aantal zaken, zoals een rekenmachine, pennen, schriften en gymkleding vallen niet onder 
de “Regeling gratis schoolboeken”, maar de leerling is wel verplicht deze te hebben. 
Op de volgende pagina treft u de lijst van middelen aan die u zelf aanschaft. Met uitzondering 
van de gymkleding, deze wordt door school aangeschaft. 
 
 

 
 

http://www.iddink.nl/


                                                                                      

 

 
 
 
 
NOODZAKELIJKE LEER- EN HULPMIDDELEN (deze dient u zelf aan te schaffen): 
 

 Lj 1 Lj 2 Lj 3 Lj 4 

Stevige boekentas X X X X 

Schriften met lijntjes voor verschillende vakken X X X X 

Groot schrift met grote ruiten en kantlijn voor wiskunde en 
rekenen voor BB-leerlingen 

2 2 2 2 

Groot schrift met grote ruiten en kantlijn voor wiskunde en 
rekenen voor KB en GL-leerlingen 

4 4 4 3 

Grote multomap 23-rings X X   

Snelhechters (1 pakje) X X 2X 2X 

Etui X X X X 

Potlood HB 2x X X X X 

Potlood 2B 2x X X   

Puntenslijper en gum X X X X 

Blauw-schrijvende balpen 2x X X X X 

Rood-schrijvende balpen 2x X X X X 

Passer X X X X 

Doos kleurpotloden (min. 12 kleuren) X X X X 

Zwarte fijnschrijver 2x X X   

Geodriehoek X X X X 

Windroos (Koershoekmeter) X X X X 

Schaar 15 tot 20 cm X X X X 

Witte lijmstift  2X 2X X X 

Insteekhoes 23-gaats(1 pakje) 2X 2X X X 

Markeerstiften X X X X 

Laptop  X X X X 

Zakrekenmachine met de functies Sinus/Cosinus/Tangens  
(schooladvies: Casio FX-82ex) 

X X X X 

Gymkleding ** X X X X 

Gymschoenen (geen zwarte zolen)                  
(schooladvies: binnengymschoenen en voor buiten graag 
buitengymschoenen c.q. kunstgrasschoenen) 

X X X X 

Veiligheidsschoenen*               X X 

     
 

Deze leermiddelen zijn nodig in de loop van het gehele schooljaar. Is er iets kwijt of opgebruikt 
dan dient u het opnieuw aan te schaffen. 
 

* De leerlingen van leerjaar 3 en 4 moeten (verplicht) in het bezit zijn van gecertificeerde 
veiligheidsschoenen, tijdens de praktijklessen, bedrijfsbezoeken en stage. Deze schoenen zijn 
voorzien van een beveiligde neus en zool en hebben de kwaliteitscode S3. De Arbo-wet 
schrijft namelijk voor dat bij bepaalde werkzaamheden gecertificeerde veiligheidsschoenen 
moeten worden gedragen.  
 
** Onze gymkleding bestaat uit een broekje en een t-shirt met logo. Dit is verplicht. De school 
schaft dit aan. De kosten hiervoor zijn € 18,== per set.  
De kleding wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld aan de eerstejaars leerlingen. 
Betaling kan worden gedaan via WIS Collect. 


