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Algemeen 

De gebruikelijke spullen zoals schriften, agenda, etui, potlood, gum, pen, kaftpapier, een 

marker en een gekleurde pen. 

 

Voor alle moderne vreemde talen en Nederlands dien je in het bezit te zijn van 

woordenboeken. Wij werken op de OSG met de pocketeditie van Van Dale. Indien je 

reeds in het bezit bent van een ander woordenboek, is dit ook werkbaar, mits het een 

druk is van na 2007. De woordenboeken worden gebruikt voor het maken van huiswerk, 

tijdens toetsen en toetsweken en tijdens het Centraal Schriftelijk Eindexamen. 

 

Voor het vak Engels lezen leerlingen in alle jaarlagen een of twee boeken uit een 

vastgestelde leeslijst. Dit boek kun je lenen in de mediatheek, maar hiervan zijn niet 

altijd voldoende exemplaren aanwezig. Van sommige titels is een klassenset aanwezig op 

school, maar zo niet dan wordt verwacht dat je dit boek zelf aanschaft. De gemiddelde 

kosten van een Engelse pocket liggen rond de 14 euro. 

 

Voor het vak Geschiedenis werken we met alle klassen met een digitale methode, dit 

betekent dat de leerlingen zelf een device meebrengen, bijvoorbeeld een laptop of een 

tablet met apart toetsenbord. Om te kunnen werken met de onze digitale methode is een 

internetverbinding nodig. 

 

Voor het vak Lichamelijke Opvoeding gelden de volgende kledingvoorschriften. 

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is in het kader van hygiëne en veiligheidseisen 

het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht. Dit kan een verplicht sporttenue 

van school zijn en anders moet de sportkleding bestaan uit een sportshirt, een 

sportbroek en sportschoenen. Deze sportkleding wordt speciaal voor de gymles 

meegenomen (het mag geen kleding/schoeisel zijn die/dat overdag al gedragen 

wordt). Voor de lessen l.o. in de zaal moeten het stevige zaalschoenen zijn die niet 

buiten gedragen worden, niet afgeven op de vloer en een draaiprofiel hebben. Schoenen 

met weinig tot geen demping, zoals All Stars of andere sneakers, zijn niet 

toegestaan. Voor de lessen l.o. buiten op het kunstgras moeten het schoenen zijn met 

een (kunstgras)noppenprofiel. Dit kunnen hockey- of voetbalschoenen zijn, maar let erop 

dat ze geen metalen noppen hebben. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen 

docenten adviseren tijdens de buitenlessen een lange sportbroek en trainingsjack of -trui 

te dragen. Lang haar moet vast worden gedragen, sieraden moeten voor de gymles 

worden afgedaan en indien een hoofddoek wordt gedragen dan moet dit een 

sporthoofddoek en/of een knot zijn. 

 

Onderbouw (klas 2 en 3) 

Je hebt voor wiskunde een rekenmachine nodig. Wij gebruiken op school de  

Casio fx-82ms (reeds aangeschaft in de brugklas). 

Verder een niet flexibele geodriehoek, een stevige metalen passer (reeds aangeschaft in 

de brugklas) en een A4-schrift met hokjes van 1x1 cm. 

 

Voor het vak aardrijkskunde adviseren we om een Grote Bosatlas 55e druk aan te 

schaffen. Indien je in het bezit bent van een Grote Bosatlas 54e of 53e druk, dan kun je 

deze ook gebruiken. Deze is t/m de eindexamenklas te gebruiken. In de bovenbouw is 

een atlas noodzakelijk.  

 

Bovenbouw (mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6) 

Alle leerlingen in mavo 3 en 4 dienen voor wiskunde de Casio fx-82ms in hun bezit te 

hebben (reeds aangeschaft in de brugklas).  

Verder een niet flexibele geodriehoek, een stevige metalen passer (reeds eerder 

aangeschaft) en een A4-schrift met hokjes van 1x1 cm. 

 



Alle leerlingen in havo 4 & 5 en vwo 4, 5 & 6 die het vak wiskunde volgen, moeten in 

het bezit zijn van de volgende grafische rekenmachine: 

Texas Instruments: TI-84 Plus CE-T 

Je moet deze zelf aanschaffen. 

Wij wijzen je erop dat de rekenmachine al in de eerste les van het nieuwe schooljaar 

benodigd is.  

 

Voor het vak aardrijkskunde is het noodzakelijk de Grote Bosatlas (55e druk) te 

hebben. Deze is t/m de eindexamenklas te gebruiken.  

Indien je in het bezit bent van een Grote Bosatlas 54e of 53e druk, dan kan deze ook 

gebruikt worden. 


