
 

VIERDE LEERJAAR MAVO (XL) 
 

 

 

     Zelf aan te schaffen materialen leerjaar 4 MAVO (XL) 

 

Schooljaar 2017-2018 

 
 

Algemeen:   - deugdelijke tas 
              - agenda 

    - oortelefoon t.b.v. afluisteren audioprogramma’s op computer 
              - schrijfmateriaal (pen-potlood) 
              - kladblok - schaar - plakstift 
              - kleurpotloden - puntenslijper - gum - liniaal 

- multomap (2-rings) 
 

ALGEMENE VAKKEN 

 
Nederlandse taal: - 2 gelinieerde schriften 

- woordenboek 
 

Engels: - woordenboek N-E / E-N  
- 1 gelinieerd schrift 
- 1 snelhechter 
 

Frans: - woordenboek N-F / F-N  
- 1 schrift A4-formaat 
- 2 snelhechters 
 

 Duits: - woordenboek N-D / D-N (indien nieuw aan te schaffen dan bij 
                     voorkeur van Dale pocketwoordenboek) 

- 2 gelinieerde schriften waarvan 1 schrift A4-formaat 
- 3 snelhechters 

 - 10 insteekhoezen 
 
Wiskunde: - 2 ruitjesschriften A4-formaat, ruitjes 1x1 cm 

- potlood, geo-driehoek en passer 
   -  rekenmachine (de Casio fx-82EX, indien niet voorradig dan de Casio fx-   
      82ES) 

 
 Nask 1: - zie wiskunde; potlood, geo-driehoek, passer, liniaal, gum en gekleurde pen/potlood, 
  - rekenmachine (zie wiskunde) 

 - ruitjesblaadjes voor in de map: A4-formaat, ruitjes 1x1 cm 
- 1 snelhechter 

 
Biologie: - 1 gelinieerd schrift A4-formaat 
 
Nask 2:: - ruitjesblaadjes voor in de map: A4-formaat, ruitjes 1x1 cm 

- 1 snelhechter 
 
Economie: - rekenmachine (zie wiskunde) 

- 2 gelinieerde schriften (A4-formaat) 
 
Maatschappijleer: - 1 gelinieerd schrift (A4-formaat)  
 
 
 Z.O.Z. 

 



 
 
 
 

      Lichamelijke         

     Opvoeding:           Het dragen van door de school verstrekte sportkleding tijdens de lessen L.O. is 
verplicht. De sportkleding is indien nodig nog te verkrijgen bij Thijssen in Someren, 
Sportpunt in Someren of Bij Willem in Asten. 

De leerlingen dienen er zelf op toe te zien, dat ze deze kleding steeds bij zich hebben 
als ze les hebben in L.O. (rekening houden met in de was doen) 

                Het is bovendien verplicht om sportschoenen te dragen tijdens de lessen L.O. Deze 
   dienen de leerlingen echter zelf aan te schaffen. 

   Binnenschoenen zonder zwarte zolen zijn verplicht (zwarte zolen geven af op de vloer 
en klimwand). 
Voor buiten schoenen met een grof profiel (straat-sportschoenen) 

  
 

         Technologie: - Rekening houden met een extra printtegoed.  
                                       - 1 snelhechter 
 
 
         Tekenen:              - liniaal 30 cm 

                      - HB- en 3B-potlood 

                      - tekendoos (indien nog niet in het bezit via school à € 11,34) 
                      - 1 snelhechter 

 
Uw zoon/dochter heeft in de brugklas een tekendoos gebruikt waarvoor u € 16,50 heeft 
betaald bij de start van dat schooljaar. 

 
Om organisatorische redenen krijgen alle leerlingen hun tekendoos tijdens de 
zomervakantie mee naar huis. 
 
Alle leerlingen die gekozen hebben voor Tekenen als keuzevak in klas 4 hebben hun 
tekendoos direct na de vakantie weer nodig. 
Eventueel kunnen dan, tegen een kleine vergoeding, de verfpotjes worden bijgevuld. 

 
Wilt u er op toezien dat de tekendoos goed bewaard blijft tijdens de zomervakantie, 
zodat uw zoon/dochter in leerjaar 4 geen nieuwe tekendoos hoeft aan te schaffen. 

 
 


