
 

 

Bijlage: brief start schooljaar 2021-2022 Van Iddekingeweg 

Algemene leermiddelen en materialen  

Leermiddelen die je altijd bij je moet hebben. Wij streven ernaar om deze lijst zo beknopt mogelijk te 

houden. Voor bepaalde afdelingen moeten er toch nog enkele materialen aangeschaft worden.  

Alle leerlingen moeten in het bezit zijn van: 

Algemeen 

 Nederlands woordenboek (Nieuwste spelling) 

 Engels woordenboeken (NE/EN en EN/NE) 

 Schoolagenda 

 2 Potloden HB  

 USB 3.0 minimaal 4 GB (geen MP3 of MP4 speler) 

 2 blauw schrijvende pennen 

 2 rood schrijvende pennen 

 2 zwart schrijvende pennen 

 Etui 

 2 Benzinestiften  

 Lijmstift 

 Rekenmachine (advies: Casio FX-82 MS) (geen grafische rekenmachine) 

 Ringband met lijntjespapier A4 formaat 

 Kleurpotloden (minimaal 10 kleuren) 

 Gum 

 Puntenslijper 

 Geodriehoek  

 Passer 

 Schaar 

 Kaftpapier of kafthoesje (dinsdag 18 augustus meenemen) 

 Rugzak waar de laptop Dell Latitude 3310 in past (Let op dit is voor nieuwe leerlingen van het 
Montessori Vaklyceum) 
(Afmetingen laptop: 1. hoogte: 22,3 mm (0,88") | 2. Breedte: 329,6 mm (12,98") | 3. Diepte: 
230,5 mm (9,07") | Basisgewicht: 1,56 kg (3,45 lb)) 
 

Gymnastiek (LO) 

 Buitenschoenen (met grof profiel) 

 Zaalsportschoenen (géén loopschoenen; de zaalschoenen mogen niet buiten gedragen zijn/ 

worden) 

 Short of trainingsbroek 

 T-shirt 

 Sweater (als het koud is) 

Wanneer je een van de volgende vakken in je vakkenpakket hebt, moet je ook de volgende 

leermiddelen aanschaffen: 

Wiskunde/ Economie 

 Wiskunde schrift (of multomap) A4 formaat 1 cm ruitjes 

Duits 

 Duits woordenboeken (NE/DU en DU/NE) 



 

 

MVI (Media Vormgeving & ICT 

 Oordopjes / koptelefoon met bedrading  

(jack aansluiting, dus geen Apple oortjes omdat de inplug niet past ) 

 USB-C  Stick  

( Tip: Er zijn sticks met zowel aansluiting voor USB-C en de verouderde USB 3.0 ) 

 2 Fineliners 

 3 Grijze potloden 

 1 Gum 

 

Zorg & Welzijn 

 Schort 

 Pannenlappen 


