
 

Benodigdheden klas 2 en 3 2022-2023 
 
Algemeen: 
 
        ● Een agenda. 

 Een goede tas. Dat mag een rugzak zijn, maar dan wel een stevige. En als je er mee door de 
regen moet lopen of fietsen mogen je spullen niet nat worden. 

 Stevig kaftpapier voor de boeken die weer ingeleverd moeten worden. 
 Een etui, met schaar en schrijfgerei. 
 Gewoon schrijfgerei: potloden (1H, 2H, HB, B), vlakgom, een liniaal, een passer (een hele 

passerdoos is niet nodig), een setje kleurpotloden (minimaal 6), een plakstift. 
 Een aantal schriften en/of multomappen. Sommige leerlingen werken het liefst met een 

apart schrift voor ieder vak. Dat is prima en daar kun je goed mee uit de voeten. Wanneer je 
liever een 23-rings multomap gebruikt, zorg er dan voor dat je met tabbladen voor ieder vak 
een apart deel kunt reserveren. 

 In de loop van het jaar kan gevraagd worden een tijdschrift of leesboeken aan te schaffen. 
 
Voor de dyslectische leerlingen die van geel papier lezen: 

- Een gele leesliniaal. Deze is bv. verkrijgbaar via www.dikibo.nl (hocus focus leeslat). 
 
Voor de dyslectische leerlingen die een vergroot lettertype nodig hebben: 

- Een leesliniaal die de letters vergroot en de regel aangeeft die je leest. Deze is 
verkrijgbaar bij www.opdidaktsupplies.nl. 

 
Per vak: 
Nederlands 

 Een actueel woordenboek 
 
Engels 

 Woordenboek N-E en E-N. Bv. Van Dale middelgroot woordenboek (laatste druk) 
 
Frans 

 Woordenboek N-F en F-N. Prisma (laatste druk) – of ander goed woordenboek 
 
Duits 

 Woordenboek N-D en D-N. Prisma (laatste druk) – of ander goed woordenboek 
 
 
Wiskunde 

 Een geodriehoek 
 Schrift/ruitjespapier (10 mm), in A4 formaat. 
 Een rekenmachine CASIO fx-82EX ClassWiz 

 
Aardrijkskunde 

 Grote Bosatlas, 55e druk. 
 
Lichamelijke opvoeding 

 Een paar zaalschoenen met voldoende grip op een gymzaalvloer. 
 Een paar buitenschoenen met voldoende grip aan de onderkant (zie afb.) 
 Een sportlegging/sportbroek.* (Let hierbij op met doorschijnend materiaal). 
 Een sportshirt met (korte) mouwen.  
 Eventueel een sportvest/trainingspark voor de koudere dagen in de 

buitenperiode. 
 
Muziek 

 Koptelefoon of ‘oortjes’, in ieder geval met snoertje. 
 
* Leerlingen die het sportprofiel volgen krijgen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar informatie over sportprofielkleding. 

buiten binnen 


