Lijst van benodigdheden voor het derde en vierde leerjaar vmboleerlingen, schooljaar 2018-2019
Van de volgende boeken is één exemplaar per gezin voldoende:
• Woordenboeken voor de moderne vreemde talen; b.v. de Van Dale
Pocketwoordenboeken (laatste druk).
Overige leermiddelen die iedere leerling zelf moet aanschaffen:
• Nederlands woordenboek: wij raden het Prismawoordenboek Nederlands van Dr. Weijnen
aan (laatste druk met nieuwe spelling);
• Schrijfmateriaal e.d.: pen (zwart, blauw, rood), 1 potlood HB, markeerstift, kleurpotloden,
gum, doorzichtige geodriehoek, passer, plakstift, schaar;
• Papier en overige benodigdheden: schriften gelinieerd (5 stuks), 1 wiskundeschrift met
ruitjes van 1 cm2 (A4-formaat), 5 insteekhoezen (A4), snelhechters;
• Een gymtenue en gymschoenen (korte broek of legging plus T-shirt en schoenen die geen
strepen afgeven op de vloer van de sporthal, niet buiten gedragen worden en geen zwarte
zolen hebben);
• Schoolagenda;
• Een rekenapparaat: TI 30 XIIS (zonne-energie), TI 30 XIIB (batterijen) of de nieuwe
uitvoering TI 30 XS multiview;
• USB-stick (minimaal 1 Gb);
Zorg en Welzijn:
De leerlingen van Zorg en Welzijn dragen tijdens de kooklessen een degelijk keukenschort. Het
keukenschort is van minimaal 80% katoen vanwege brandveiligheid bij kokende vloeistoffen en
voor de hygiëne.
Produceren Installeren en Energie (PIE):
• Leerlingen dragen tijdens de praktijklessen een lange katoenen broek.
• Een werkjas van 100% katoen (vanwege brandveiligheid), de sluiting moet met
drukknoppen zijn uitgevoerd. De kleur is RAF (blauw). Leerlingen 6-jarige
techniekopleiding ontvangen een stofjas van de Industriële Kring Peel & Maas.
• Veiligheidsschoenen (bij voorkeur laag): de schoenen moeten voldoen aan de eisen die de
Arbowet stelt, Norm S3;
• Veiligheidsbril: dragen is verplicht bij machinale bewerkingen en lassen.
• Schuifmaat 150 mm, nauwkeurigheid 0,05 mm;
• Schrijfmateriaal: kleurpotloden, pen, potlood, passer en gum;
Bankpas
Leerlingen kunnen binnen de school alleen betalen met de bankpas, uitgezonderd de catering.
Aankopen bij de cateraar kunnen alleen contant betaald worden. De frisdrank, snoep en soep
uit de automaten kunnen alleen contant betaald worden.
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