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Geachte ouders/verzorgers, 

 

Tijdens de lessen in de sector die uw zoon/dochter volgend schooljaar gekozen heeft wordt 

gebruik gemaakt van leermiddelen en van materialen. 

 

Va het ministerie van onderwijs krijgt Compaen een vergoeding voor de aanschaf van de 

leermiddelen (boeken). Uw zoon/dochter krijgt op school tijdens een van de eerste 

schooldagen de boeken. 

 

Naast de boeken moet uw zoon/dochter in het bezit zijn van materialen voor  

algemeen gebruik. (zie de lijst op de volgende bladzijde) 

 

De materialen (werkkleding, gereedschap set etc.) die uw zoon/dochter nodig heeft tijdens 

de praktijklessen kunnen niet op school maar alleen bij de verschillende firma’s/winkels 

aangeschaft worden. 

 

In tegenstelling tot de leermiddelen worden de materialen die de leerlingen aanschaffen 

eigendom. De aan te schaffen materialen verschillen natuurlijk per afdeling en als bijlage 

geven wij een specificatie van de materialen die uw zoon/dochter moet aan schaffen met de 

firma/winkel waar het te verkrijgen is. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om er voor te zorgen dat uw zoon/dochter tijdens de eerste 

praktijklessen kan beschikken over de materialen. Als uw zoon/dochter deze niet heeft dan 

kan hij/zij niet aan de praktijklessen deelnemen. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdelingsleider bovenbouw 

beroeps. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Administratie Compaen VMBO 



Materialenlijst algemeen gebruik Beroepsgericht Bovenbouw. Schooljaar 2019-
2020 
 

Algemeen  
Hieronder vindt u een overzicht van de materialen, die uw zoon/dochter, naast de boeken, 

nodig heeft. Uiteraard hoeft niet alles nieuw gekocht te worden; de materialen moeten wel 

goed te gebruiken zijn. 

 

Voor algemeen gebruik 

Schoolagenda    Headset voor ICT gebruik 

Potloden 2H en 3H    Pritt-stift 

Schaar     Liniaal (30 cm) 

Kladblok, schrijfgereedschap en kleurpotloden 

Taal- en wiskundeschriften (10x10 mm ruitjes) 

Passer, geodriehoek, grote 60 graden driehoek en 90 graden/45 graden driehoek 

Bibliotheekpas 

 

Bij de verschillende vakken (o.a. wiskunde) werken de leerlingen met een 
eenvoudige rekenmachine. Aanschaffen uitsluitend in overleg met de docenten!  
 
Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 moeten een USB-stick (min. 4 Gb) hebben. 

 

Nederlandse taal Een Van Dale Pocket woordenboek Nederlands. 

Eén snelhechter A4 (mapje)+ 2 lijntjes schriften.  

 

Engels Prisma woordenboek (zowel Nederlands-Engels als Engels-Nederlands) 

 A4 schrift met lijntjes. 

 

Lichamelijke opvoeding Gymbroek, T-shirt en Gymschoenen met een zool die niet afgeeft 

(niet strepend). Na afloop van de les kan er gedoucht worden. 

  

CKV Ringband A4 (4 rings) Snelhechters 5 stuks Insteekmapjes 10 stuks  

Ringband A4 23-rings met vulling 

  

Economie A4 schrift  Werkschrift Lichtgevende stick (voor onderstrepen)  

 


