
 

Benodigdheden brugklas 
Beste aankomende brugklasser, 

Aankomend schooljaar, ’19-’20 , zul je voor aanvang het één en ander moeten inkopen aan spullen 

die je nodig hebt tijdens het brugklasjaar. Neem deze lijst mee wanneer je inkopen gaat doen.  

Let op! Je moet al je boeken en werkboeken kaften en voorzien van een naamsticker. Via Youtube als 

je zoekt op ‘hoe kaft ik een boek’ kun je zien hoe je dit goed kunt doen.  

Device 

Voor Engels en een aantal andere vakken zul je veel online moeten kijken en/of werken. Ook kijk je al 

je werk na via de elektronische leeromgeving in magister en zie je daar precies wat je moet maken. 

Schaf daarom een device in de vorm van een tablet of klein laptopje (met goede accu) aan. Zorg voor 

een goede beschermhoes.  

Wiskunde 

- CASIO Rekenmachine FX82MS (o.a. verkrijgbaar bij de Hema, de Albert Heijn en de Bruna. 

- Drie A4-schriften met 1cm ruitjes (het liefste met een kantlijn). 

- Normale geodriehoek (geen al te buigbare! Deze zijn onnauwkeurig). 

- Een passer (die van de Action gaan erg snel kapot dus die raden we af). 

Frans/Spaans/biologie 

- A4-schriften met lijntjes 

Aardrijkskunde/geschiedenis/Engels  

- A4-schriften of kleine schriften met lijntjes 

Nederlands 

- A4-schrift of klein schrift met lijntjes 

- Eventueel een schrift met een harde kaft 

 

Woordenboek Nederlands: Van Dale pocket. 

Te gebruiken bij verschillende toetsen t/m het eindexamen als hulpmiddel. Schrijf hierin je naam en 

zorg dat hij verder onbeschreven is en blijft.  

Beeldende vorming 

- 2 HB Potloden (alléén HB, geen andere soorten. HB is de meest normale potlood) 

Overig 

- Multomap met 4 ringen 

- Agenda 

- Minimaal 2 blauwe balpennen en 2 rode of groene balpennen 

- Kleurpotloden, puntenslijper, gum 

- Etui 

- Schaar 

- Markers 

- Eventueel Tipp-Ex (rolbare, geen vloeibare)  

- Kaftpapier + plakband, naamstickers 

- Lijm/Prittstift                                                                                   

Met vriendelijke groet,   de brugklasmentoren 
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