Schoolbenodigdheden 2021-2022
Overzicht voor de BRUGKLAS
(reguliere opleidingen, niet WD3)

1.

Alle leerlingen dienen eenvoudig schrijf-, reken-, teken- en notitiemateriaal
te hebben.
• 12 à 15 A4-schriften met gelinieerd papier
• voor wiskunde A4-schrift met ruitjes van 1 cm bij 1cm
• rekenmachine:
Casio fx-82ms
[De school kan u die rekenmachine leveren voor € 7,= De aankoop verloopt
dan via de docent wiskunde van uw kind, u ontvangt later een factuur.
U hoeft uw kind hiervoor niet aan te melden.
U kunt overigens de rekenmachine kopen waar u wilt.]
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2.

blauwe, rode en groene pen
potlood HB, gum, puntenslijper
geo-driehoek en passer
schaar
Pritt-stift
snelhechters
‘oortjes’ (passend op de laptop)
elastomap
stevige tas
aparte gymtas
kaftpapier en etiketten (alle boeken, ook de werkboeken, moeten gekaft zijn
en voorzien van een etiket met de naam van de leerling!)

Voor alle leerlingen is gymkleding verplicht. We adviseren
• een korte, zwarte sportbroek
• een rood t-shirt
[Als u dat wilt: een sportshirt in de schoolkleuren en met de naam Were Di is
verkrijgbaar bij Intersport, Eindhovenseweg 57, Valkenswaard.]
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3.

sportsokken
handdoek
binnensportschoenen (geen zwarte zolen)
buitensportschoenen
voor de buitenlessen: een trainingspak.

Voor leerlingen in klas 1 reguliere afdelingen (dus niet WD3) is
tekenmateriaal verplicht. Leerlingen in klas 2 kunnen hun tekenpakket van
klas 1 blijven gebruiken. Voor nieuwe leerlingen in klas 1 geldt:
• omsteekpen + houder
• flacon Oost Indische inkt
• penseel 150/2
• penseel 150/4
• penseel 150/6

•
•

doos met 12 kleurpotloden
tekenmap 33x26 cm
[Hier kunt het aanbod vinden van een leverancier. Als u op dat aanbod ingaat,
ontvangt uw zoon/dochter het tekenpakket van zijn/haar docent in de eerste
schoolweek zonder verdere bezorgkosten voor u.
U kunt overigens het materiaal kopen waar u wilt.]

4.

5.

Voor leerlingen in klas 1 en 2 Havo/Vwo reguliere afdelingen (dus niet
WD3) is verplicht voor de lessen handvaardigheid:
• schetsboek A4 met ringband, geen lijntjes of hokjes
Alle leerlingen hebben een laptop nodig.
Het onderwijs is zonder een laptop niet te volgen. De laptop moet voldoen aan
de volgende specificaties: klik hier.
[Hier kunt u het aanbod vinden van de leverancier die op school een
servicebalie heeft. U kunt overigens de laptop kopen waar u wilt.]

6.

Advies. Het is raadzaam dat een leerling thuis een woordenboek
Nederlands heeft .
[In de zomervakantie krijgt u de mogelijkheid om via schoolboekenleverancier
Iddink een bestelling te doen die zonder verdere bezorgkosten voor u wordt
thuisbezorgd.
U kunt de boeken kopen waar u wilt. Ze zijn trouwens ook tweedehands te
koop.]

7.

Advies. Zeker in het (voor-)examenjaar, is het raadzaam dat een leerling
thuis de woordenboeken heeft van de talen die hij volgt: moderne vreemde
talen (Engels, Frans, Duits, Spaans) of oude talen (Latijn, Grieks).
[In de zomervakantie krijgt u de mogelijkheid om via schoolboekenleverancier
Iddink een bestelling te doen die zonder verdere bezorgkosten voor u wordt
thuisbezorgd.
U kunt de boeken kopen waar u wilt. Ze zijn trouwens ook tweedehands te
koop.]

8.

Advies aan havo/vwo-leerlingen, zeker aan hen die aardrijkskunde in het
(voor-)examenjaar volgen: de 54e of 55e druk van de Grote Bosatlas.
[In de zomervakantie krijgt u de mogelijkheid om via schoolboekenleverancier
Iddink een bestelling te doen die zonder verdere bezorgkosten voor u wordt
thuisbezorgd.
U kunt de boeken kopen waar u wilt. Ze zijn trouwens ook tweedehands te
koop.]

9.

Schoolboeken: gemakkelijk, snel en kosteloos thuis.
Alle leerlingen uit de reguliere opleidingen krijgen automatisch in de laatste
week van de schoolvakantie (dat is dus vanaf maandag 30 augustus) hun
schoolboeken van Iddink thuisbezorgd. (Dit geldt dus niet voor leerlingen
van Were Di Drie; die hebben geen schoolboeken.)
Dat is een nieuwe werkwijze die we dit jaar bij wijze van experiment met
Iddink zijn overeengekomen.
Voor de ouders is het volgende van belang:
- Na vrijdag 23 juli, als de leerlingen hun rapport hebben ontvangen, geeft
de school aan Iddink door in welke klassen de leerlingen zitten.
- Iddink stuurt daarna aan de ouders een bestelbevestiging waarin ook
het adres staat waar de boeken bezorgd worden. Als dat adres niet
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klopt, bijvoorbeeld doordat u in de zomervakantie verhuist of doordat uw
kind toch naar een andere school gaat, moet u dat zo spoedig mogelijk
na de bestelbevestiging aan Iddink laten weten. Dan krijgt u de boeken
op het juiste adres thuisbezorgd.
Iddink geeft u via die bestelbevestiging ook de mogelijkheid om andere
materialen voor school aan te schaffen, bijvoorbeeld woordenboeken of
een atlas. U bent daarin vrij; de kosten zijn voor uw rekening.
De schoolboeken worden u dus gratis geleverd. De school betaalt. Maar
in twee gevallen kunt u voor kosten komen te staan. Als niet al het
materiaal in goede conditie wordt ingeleverd, stuurt Iddink u een
rekening. Deze regeling bestaat nu ook al. En als u de boeken niet op
de inleverdag in juli 2022 op school inlevert, zult u de verzendkosten
zelf moeten betalen. Ook dat is nu al zo.
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