schooljaar 2020-2021
Aan alle leerlingen van het derde jaar Haarzorg
derde jaar Restaurant en keuken
derde jaar Verzorging-voeding
De vakantie is net begonnen en we hopen dat je er echt zal van genieten.
Omdat de eerste dagen van het nieuwe schooljaar vaak heel druk zijn, geven we je reeds
een lijstje mee met het schoolmateriaal dat je volgend schooljaar voor elk vak nodig zal
hebben. Zo kan je dit tijdens de vakantie aankopen wanneer je er tijd voor hebt.

Benodigdheden voor alle studierichtingen in 3 bso
Frans

1 ringmap A4 (rug 4 cm)
5 documentenbeschermers
godsdienst
1 ringmap A4
5 documentenbeschermers
informatica
1 ringmap A4
lichamelijke opvoeding
Afspraken i.v.m. sportkledij gebeuren tijdens de
eerste lessen.
project algemene vakken
- 1 ringmap A4 (rug 4 cm) met 9
documenten-beschermers
- 1 ringmap met brede rug (8 cm) met 1
documentenbeschermer en 1 pakje
scheidingsbladen (minstens 8, mag meer
zijn)
- cursusblok A4 – lange ruitjes
Engels
1 ringmap A4
6 documentenbeschermers
In het secundair onderwijs
- pennenzak met blauwe, rode, groene en
verwachten we dat je dit
zwarte balpen, potlood, gom,
materiaal elke les bij je
markeerstiften, kleurpotloden …
hebt.
- lijmstift
- lat
- taken- en toetsenblok van de school
- cursusblok met lange ruitjes (niet met
lijntjes of met vierkantjes)
- vervoermap

Benodigdheden, enkel voor de leerlingen van 3 Haarzorg
plastische opvoeding

vorming haarzorg

praktijk huishoudkunde

voor elke les: potlood – slijper – gom – lat 30 cm –
lijmstift – schaar – fijn zwart stiftje
Ander materiaal (indien nodig) wordt minstens
één week op voorhand meegedeeld.
3 witte handdoeken
3 donkere handdoeken
doos papieren zakdoekjes
ronde wattenschijfjes
wattenstaafjes
een 150-tal documentenbeschermers
Afspraken i.v.m. materiaal gebeuren tijdens de
eerste lessen.

Benodigdheden, enkel voor de leerlingen van 3 Restaurant en keuken
vorming restaurant en
keuken

1 ringmap met brede rug (8 cm)
5 documentenbeschermers

Benodigdheden, enkel voor de leerlingen van 3 Verzorging-voeding
muzikale opvoeding

plastische opvoeding

beroepsgerichte vorming

expressie

1 ringmap A4 (rug 4 cm)
2 scheidingsbladen
3 documentenbeschermers
voor elke les: potlood – slijper – gom – lat 30 cm –
lijmstift – schaar – fijn zwart stiftje
Ander materiaal (indien nodig) wordt minstens
één week op voorhand meegedeeld.
1 ringmap A4 (rug 4 cm)
1 ringmap A4 (rug 8 cm)
10 documentenbeschermers
1 ringmap A4 (rug 2 cm)
3 scheidingsbladen

Deze benodigdheden moeten NIET meegebracht worden op 1 september.
Je brengt ze WEL mee naar de eerste les van dat vak.
Veel succes in het nieuwe schooljaar!

