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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
en de nieuwe brugklasleerlingen 
 
 
 
 
 
Datum:   11 juni 2018 
Kenmerk: 17292/KAR 
Betreft:  brugklasbenodigdheden 
 
 
 
Beste brugklasleerling, 

In dit overzicht kun je lezen welke schoolspullen je moet aanschaffen voor de brugklas. In 
het eerste gedeelte staat wat je iedere schooldag mee moet nemen en daaronder staan de 
benodigdheden per vak. 

De volgende schoolspullen moet je iedere dag meenemen naar school 
  

• een stevige schooltas (het liefst eten en drinken apart houden van de boeken/laptop) 
• schoolboeken. Je hoeft zelf geen schoolboeken te kopen. Dat regelt de school voor 

jou.  
• De Schoter Plenda agenda  
• een etui met meerdere pennen, een potlood, een puntenslijper, een gum, een schaar 

en een plakstift 
• een usb stick 
• een laptop. Leerlingen die een laptop via school bestellen, krijgen de laptop in de 

eerste schoolweek op school. 
 

 Benodigdheden per vak 
 

• Nederlands: 2 lijntjesschriften 
• Frans: 1 lijntjesschrift en kleurpotloden of stiften 
• Engels: 2 lijntjesschriften, 3 snelhechters 
• geschiedenis: 1 lijntjesschrift of een multomap met lijntjespapier 
• aardrijkskunde: Schriften op A4-formaat, kleurpotloden blauw, rood, bruin, groen, 

geel, en (tekst)markeerstift. Het Schoter zorgt voor atlassen tijdens de lessen. Het is 
handig om thuis een Grote Bosatlas te hebben. Een ‘oude’, 54e editie van de Grote 
Bosatlas werkt nog prima. Maar als er toch een nieuwe aangeschaft gaat worden, 
dan is de 55e editie van de Grote Bosatlas het beste (VWO en HAVO doen examen 
met deze atlas). De digitale editie van de Grote Bosatlas (55e editie) bevat alle 
kaarten uit de papieren versie van de Grote Bosatlas en is dus een prima alternatief. 
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• biologie: kleurpotloden en een 23-rings multomap met lijntjespapier 
• wiskunde: geodriehoek, passer, A4-schrift met grote ruiten en een wetenschappelijke 

rekenmachine (bv TI-30Xa of Casio FX-82MS) 
• lichamelijke opvoeding: Het Schoter shirt krijg je via school, een kort zwart 

sportbroekje, noppenschoenen voor buiten en zaalschoenen moet je zelf aanschaffen 
• drama: 1 lijntjesschrift en een snelhechter 
• tekenen: een eigen etui met potloden HB en 2B, gum puntenslijper, fineliner, schaar 

en kleurpotloden. 

In de laatste week van de zomervakantie (27-8 t/m 2-9) wordt je boekenpakket thuis 
afgeleverd. Welke dag  is niet bekend. Als je op vakantie bent, dan laat de koerier weten op 
welk postkantoor je het boekenpakket kunt ophalen. Omdat de boeken van Het Schoter zijn, 
willen we je verzoeken om al je boeken te kaften. 

Deze informatie staat ook op de site van Het Schoter:  

13TUhttps://www.schoter.nl/informatieloket/schoolboeken/U13T 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Joost van het Kaar 
teamleider brugklas en 234 mavo 
 

https://www.schoter.nl/informatieloket/schoolboeken/

	In dit overzicht kun je lezen welke schoolspullen je moet aanschaffen voor de brugklas. In het eerste gedeelte staat wat je iedere schooldag mee moet nemen en daaronder staan de benodigdheden per vak.

