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BEROEPSGERICHTE UNIT 

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 9:00 uur 

    

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

 

1 VMBO BBL-KBL 
  

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek, liniaal, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood, potlood: 2 x HB + 1 x 2H+ 1xB2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop met muis (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: 
Artikel: 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN 
1 schrift A5 met lijntjes 

Taal 2 schriften A5 met lijntjes 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent)  
1 schrift A4 met kantlijn 

Mens & Maatschappij 
1 map met lijntjespapier (deze map blijft op school) 
1 snelhechter  

I Discover  
1 snelhechter  
grijze en kleurpotloden 

Biologie 1 schrift A-5 met lijntjes, 1 snelhechter 

Wiskunde 
2 schriften A4 met ruitjes  
1 schrift A5 met grote ruit (1x1cm) (deze gebruik je ook in klas 2) 
en 1 snelhechter 

Drama 1 schrift 

Rekenen kladblok met grote ruit (1x1cm) 

Handvaardigheid 1 snelhechter 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
Bij de talen hebben de leerlingen een eigen koptelefoon/ oortjes (bv van een mp3 speler) nodig.  
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende (mits anders aangegeven) 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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2 VMBO BBL-KBL 

 

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek, liniaal, 

  pen: 2 x blauw en 1 rood,  potlood: 2 x HB en 1 x 2H en 1x B2 

  12 kleurpotloden, plakband, schaar 

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop met muis (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN 
1 schrift A5 met lijntjes 

Nederlands 
1 schrift A4 met kantlijn 
2 schriften A-5 met kantlijn 

Mens & Maatschappij 
1 map met lijntjespapier (deze map blijft op school) 
1 snelhechter 

Biologie A5 schrift lijntjes, 1 snelhechter 

I Discover 
1 snelhechter 
grijze en kleurpotloden 

Biologie 1 schrift A-5 met lijntjes, 1 snelhechter 

Wiskunde 
2 schriften A4 met ruit (1x1cm)   
1 schrift A5 met grote ruit (1x1cm) (je werkt verder in het A5 schrift 
aangeschaft in klas 1) 

Drama 1 schrift 

Rekenen kladblok met grote ruit (1x1cm) 

Handvaardigheid 1 snelhechter 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van één map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. (mits anders aangegeven) 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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3 VMBO BBL-KBL (I Discover Dienstverlening en Producten) 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

 

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek, liniaal, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 2 x HB + 1 x 2H en 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar, 

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop met muis (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Engels woordenboeken NE-EN/EN-NE 

Nederlands 
Wolters Ster Woordenboek ISBN 90-6648-657-0 
1 schrift A4  
2 schriften A5 met lijntjes 

Maatschappijleer 1 
3KBL 1 schrift A5 
3BBL geen schrift (aantekeningen worden in werkboek verwerkt) 

Wiskunde (keuzevak) 
2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm)   
1 schrift A5 met grote ruit (1x1cm) (deze gebruik je ook in klas 4) 

Biologie (keuzevak) 2 snelhechters 

Economie schrift of multomap* 

Drama 1 schrift 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

D&P Blauw T-shirt of poloshirt (werkshirt wat vies mag worden) 
 

Bij de talen hebben de leerlingen een eigen koptelefoon / oortjes nodig.  
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van één map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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4 VMBO BBL-KBL (I Discover Dienstverlening en Producten) 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek, liniaal 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 2 x HB + 1 x 2H en 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar, 

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop met muis (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Engels woordenboeken NE-EN/EN-NE/ 1 snelhechter 

Nederlands  
Wolters Ster Woordenboek ISBN 90-6648-657-01  
schrift A4 en 1 schrift A5 

D&P Blauw T-shirt of poloshirt (werkshirt wat vies mag worden) 

Wiskunde (keuzevak) 
2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm)   
1 schrift A5 met grote ruit (1x1cm) (je werkt verder in het A5 
schrift aangeschaft in klas 3) 

Biologie (keuzevak) A5 schrift met lijntjes en 1 snelhechter 

Economie Schrift of multomap*  

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
Bij de talen hebben de leerlingen een eigen koptelefoon / oortjes nodig.  
  
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van één map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 
 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een laptop. De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen 
jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. Meer informatie volgt.   
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MAVO/HAVO UNIT 

1 MAVO/HAVO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 9:30 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: 
Laptop (voor systeem eisen zie folder) 
schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek,  

  liniaal, gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier, schaar, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en  

  
1 x B2 en 12 verschillende kleurpotloden, plakband 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: 
Artikel: 

Duits 1 schrift A5 met kantlijn 

Engels woordenboeken EN-NE/NE-EN en 1 schrift A4 met kantlijn  

TTO woordenboeken en 1 schrift A4 met kantlijn  

Frans 1 schrift A5 met kantlijn 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent) 
1 collegeblok A4 lijntjes met kantlijn, 2 snelhechters 

Biologie 1 schrift A-4 met lijntjes en 1 snelhechter 

Mens & Maatschappij 2 schriften A4 met kantlijn 

TTO Aardrijkskunde 1 snelhechter en schrift * 

TTO Geschiedenis 1 snelhechter en schrift * 

Natuurkunde/Scheikunde  1 schrift A4 met grote ruit (1x1 cm)  

TTO Technology 1 schrift 

Wiskunde 2 schriften  A4 met grote ruit  (1x1 cm) 

Drama 1 schrift 

Handvaardigheid 1 snelhechter 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

Mentoruur 1 schrift A5 met kantlijn 
 
Bij de talen hebben de leerlingen een eigen (of via school gehuurde) laptop en eigen koptelefoon / 
oortjes nodig.  
*Er mag voor aardrijkskunde en geschiedenis TTO gebruik worden gemaakt van 1 en hetzelfde      
schrift 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende.  

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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2 MAVO/HAVO regulier en TTO 
   

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur   
   

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: 
Laptop (voor systeem eisen zie folder) 
schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-EX, passer, geodriehoek,  

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H 

  en 1 x B2, liniaal,   

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: 
Artikel: 

Duits 1 schrift A5 met kantlijn   

Engels ook TTO 
woordenboeken EN-NE/NE-EN 
1 schrift A4 met kantlijn  

Frans 1 schrift A5 met kantlijn  

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent) 
1 collegeblok A4 met lijntjes en kantlijn, 2 snelhechters   

Biologie A4 schrift met lijntjes en 1 snelhechter  

Mens en Maatschappij 2 schriften A4 met kantlijn  

TTO aardrijkskunde * 1 snelhechter en schrift*  

TTO geschiedenis * 1 snelhechter en schrift  

Natuurkunde/Scheikunde 1 schrift A4 met grote ruit (1x1 cm)   

Techniek 1 schrift; voor TTO 1 extra schrift  

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit  (1x1 cm)  

Digitale Beeldende Vorming Laptop met oplader, muis en muismat  

Drama 1 schrift  

Handvaardigheid 1 snelhechter  

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding)  

Mentoruur 1 schrift A5 met kantlijn  
 
Bij de talen hebben de leerlingen een eigen (of via school gehuurde) laptop met koptelefoon / oortjes 
nodig. *Er mag voor aardrijkskunde en geschiedenis TTO gebruik worden gemaakt van 1 en 
hetzelfde schrift. Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een 
map + tabbladen + papier voorlopig voldoende. 
 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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 3 MAVO regulier en TTO  
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek, liniaal, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H+ 1xB2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 2 snelhechters en woordenboeken DU-NE/NE-DU 

Engels 
woordenboeken  NE-EN/EN-NE 
1 schrift A4 met kantlijn 

Frans 
woordenboeken NE-FA/FA-NE (Wolters Noordhof)  
1 schrift A5 met kantlijn 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent)  
1 collegeblok A4 lijntjes met kantlijn en 3 snelhechters 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 met kantlijn   

Biologie A4 schrift met lijntjes en 1 snelhechter 

Economie 1 schrift A4 met kantlijn  

Geschiedenis 1 schrift A4 met kantlijn  

Maatschappijleer 1 klein schrift A4 met kantlijn 

Maatschappijkunde  2 grote schriften A4 met kantlijn 

Natuur- Scheikunde 1 1 schrift A4 met grote ruit (1x1cm) 

Natuur- Scheikunde 2 1 schrift A4 met grote ruit (1x1cm)  

Wiskunde  2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

BTE 1 schrift met lijntjes en een snelhechter 

Drama 1 schrift 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten 
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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4 MAVO regulier en TTO  
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-82-MS, passer, geodriehoek,  

 liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits woordenboeken NE-DU/DU-NE en 2 snelhechters 

Engels  woordenboeken  NE-EN/EN-NE 1 schrift A4 met kantlijn 

Frans 
woordenboeken NE-FA/FA-NE  (Wolters Noordhof)  

1 schrift A5 met kantlijn 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent) en  
1 collegeblok A4 lijntjes met kantlijn en 3 snelhechters 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 met kantlijn 

Biologie A4 schrift met lijntjes, 1 snelhechter 

Economie 1 schrift A4 met kantlijn 

Geschiedenis 1 schrift A4 met kantlijn 

Maatschappijkunde  1 schrift A4 met kantlijn 

Natuur/Scheikunde 1 1 schrift A4 met grote ruit (1x1 cm)  

Natuur/Scheikunde 2 1 schrift A4 met grote ruit (1x1 cm)  

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm)  

BTE 1 schrift met lijntjes en een snelhechter 

Drama 1 schrift 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

  
Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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HAVO/VWO UNIT 

1 HAVO/VWO regulier, TTO en VWO+ 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:00 uur  

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  
rekenmachine Casio fx-82EX (niet grafisch), passer, 
geodriehoek, liniaal, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H 

  en 1 x B2, 12 verschillende kleurpotloden, 

  
plakband, schaar, gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: 
Artikel: 

Biologie 1 schrift A5  

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN  
1 schrift en 1 snelhechter 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Frans  
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent) A4 schrift of collegeblok A4 
met lijntjes 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 of A5 

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

Drama 1 schrift 

Handvaardigheid 1 snelhechter 

Rekenen 1 schrift A4 met ruitjes en een kladblok 

Natuur- / Scheikunde 1 schrift A4 met grote ruit (1x1cm) 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

* 
Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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2 HAVO/VWO regulier, TTO en VWO+ 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  
rekenmachine Casio fx-82EX (niet grafisch), passer, 
geodriehoek, liniaal 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H 

  en 1 x B2, 12 verschillende kleurpotloden, plakband, 

  
schaar, gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: 
Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN 
1 schrift en 1 snelhechter 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent) A4 schrift of collegeblok 
A4 met lijntjes 

Aardrijkskunde  1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 of A5 

Biologie/Verzorging 1 schrift  A5 

Natuur- / Scheikunde 1 schrift A4 met grote ruit (1x1cm) 

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1 cm ) 

Drama 1 schrift 

Handvaardigheid 1 snelhechter 

Rekenen 1 schrift A4  met ruitjes en een kladblok 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

* 
Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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3 HAVO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-CG50, passer, geodriehoek,  

 liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H + 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN  
1 schrift en 1 snelhechter 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels TTO 
woordenboek EN-EN Oxford Advanced Learner’s  
Dictionary (niet verplicht wel aanbevolen) 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent)  
A4 schrift of collegeblok A4 met lijntjes 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 of A5 

Biologie 1 schrift A-5 

Economie 1 multomap* 23-rings 

Natuurkunde  2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

Scheikunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1 cm) 

Cultuur - 

Drama 1 schrift  

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

Rekenen 1 schrift A4 met ruitjes en 1 kladblok 
 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.  De school werkt samen met de Rent Company. 
Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. Meer informatie volgt.  
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3 VWO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 12:45 uur 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  rekenmachine Casio fx-CG50, passer, geodriehoek,  

 liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H + 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN  
1 schrift en 1 snelhechter 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels TTO 
woordenboek EN-EN Oxford Advanced Learner’s  
Dictionary (niet verplicht wel aanbevolen) 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
woordenboek Nederlands (recent)  
A4 schrift of collegeblok A4 met lijntjes 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 of A5 

Biologie 1 schrift A-5 

Economie 1 multomap* 23-rings 

Natuurkunde  2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

Scheikunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1cm) 

Wiskunde 2 schriften A4 met grote ruit (1x1 cm) 

Cultuur - 

Drama 1 schrift 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

Rekenen  1 schrift A4 met ruitjes en 1 kladblok 
 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.  De school werkt samen met de Rent Company. Zij 
doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. Meer informatie volgt.  
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4 HAVO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:45 uur (mentoractiviteit) 

          

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  passer, geodriehoek, liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en 1 x B2, 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier, Casio fx-CG50   
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN en 2 schriften A4 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels TTO Oxford Advanced Learner’s Dictionary en Thesaurus  

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
2 snelhechters en ringbandblok of ringbandpapier 
woordenboek (niet ouder dan 5 jaar) en markeerstiften 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 

Biologie 1 multomap* 23-rings 

Economie 1 multomap* 23-rings  

Wiskunde 
1 multomap* 23-rings en 23 rings-ruitjespapier  (1cm2) en 
grafische rekenmachine Casio fx-CG50 

Maatschappijleer 1 schrift A4 of A5 

Natuur- Scheikunde 3 ruitjesschriften A4  (1x1 cm) en plastic snelhechter 

CKV 
1 multomap 23-rings (kleur effen, blijft op school) en 
insteekhoesjes 

Rekenen 1 ruitjesschrift A4 en kladblok 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 
 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden om 

de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.   
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4 VWO regulier en TTO 

 

  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:45 uur (mentoractiviteit) 

          

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  passer, geodriehoek, liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en 1 x B2 

  12 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  
gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier, Casio fx-CG50 
laptop (voor systeem eisen zie folder)**  

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN en 2 schriften A4 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels TTO Oxford Advanced Learner’s Dictionary en Thesaurus  

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
2 snelhechters en ringbandblok of ringbandpapier 
woordenboek (niet ouder dan 5 jaar) en markeerstiften 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 

Biologie 1 multomap* 23-rings 

Economie 1 multomap* 23-rings  

Wiskunde 
1 multomap* 23-rings en 23 rings-ruitjespapier  (1cm2) en 
grafische rekenmachine Casio fx-CG50 

Maatschappijleer 1 schrift A4 of A5 

Natuur- Scheikunde 3 ruitjesschriften A4  (1x1 cm) en plastic snelhechter 

CKV 
1 multomap 23-rings (kleur effen, blijft op school) en 
insteekhoesjes 

Rekenen 1 ruitjesschrift A4 en kladblok 

LO gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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5 HAVO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:45 uur (mentoractiviteit) 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  passer, geodriehoek, liniaal, pen: 2 x blauw + 1 rood,   

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en 1 x B2   

  6 verschillende kleurpotloden, plakband, schaar,  

  

gum, lijmstift, puntenslijper, kaftpapier,  
Casio fx-CG50 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop, markeerstiften 

Engels TTO Oxford Advanced  Learner´s Dictionary en Thesaurus 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Geschiedenis A4 schrift en 1 snelhechter 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Biologie 1 multomap* 23-rings 

Economie 1 multomap* 23-rings  

Wiskunde 
1 multomap* 23-rings en ruitjespapier 23-rings (1cm2) 

grafische rekenmachine Casio fx-CG50 

Maatschappijwetenschappen Snelhechter + A4-schrift  

Natuur- Scheikunde 3 ruitjesschriften A4  (1x1 cm) en plastic snelhechter 

Nederlands 
2 snelhechters en ringbandblok of ringbandpapier en 
markeerstiften en een woordenboek (niet ouder dan 5 jaar) 

Rekenen 1 ruitjesschrift A4 en kladblok 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen 
+ papier voorlopig voldoende. 
 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden om 

de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.   
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5 VWO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:45 uur (mentoractiviteit) 

          

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  passer, geodriehoek, liniaal, pen: 2 x blauw+ 1 rood, 

  potlood: 1 x HB + 1 x 2H en 1 x B2, 6 verschillende 

  

kleurpotloden, plakband, schaar, gum, lijmstift, 
puntenslijper, kaftpapier, Casio fx-CG50 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken  
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN en 2 schriften A4 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop, markeerstiften 

Engels TTO Oxford Advanced Learner’s Dictionary en Thesaurus 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
2 snelhechters en ringbandblok of ringbandpapier en 
markeerstiften en een woordenboek (niet ouder dan 5 jaar) 

Rekenen 1 ruitjesschrift en Kladblok 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 en 1 snelhechter 

Biologie 1 multomap* 23-rings  

Economie  1 multomap* 23-rings  

Wiskunde 
1 multomap* 23-rings, ruitjespapier 23-rings (1cm2) 

grafische rekenmachine Casio fx-CG50 

Maatschappijwetenschappen Snelhechter + A4-schrift  

Natuur- Scheikunde 3 ruitjesschriften A4  (1x1 cm) en plastic snelhechter 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten  
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 
 

** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden om 

de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  
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6 VWO regulier en TTO 
  

Aanvang schooljaar: woensdag 25 augustus 10:45 uur (mentoractiviteit) 

  

Door de leerling zelf aan te schaffen, vóór aanvang van het schooljaar: 

Basis: schoolagenda met 7 lesuren per dag 

  passer, geodriehoek, liniaal, plakband, schaar, gum, 

  pen: 2 x blauw + 1 rood,  potlood: 1 x HB + 1 x 2H 

  en 1 x B2, 6 verschillende kleurpotloden,  

  
lijmstift, puntenslijper, kaftpapier, Casio fx-CG50 
laptop (voor systeem eisen zie folder)** 

Vak: Artikel: 

Duits 
1 schrift A5 met kantlijn, woordenboeken   
DU-NE / NE-DU  
Oortjes (geen draadloze) voor laptop 

Engels 
woordenboeken Prisma EN-NE/NE-EN en 2 schriften A4 
Oortjes (geen draadloze) voor laptop, markeerstiften 

Engels TTO Oxford Advanced Learner’s Dictionary en Thesaurus 

Frans 
woordenboeken FR-NE/NE-FR 
1 schrift en markeerstiften 
Oortjes (geen draadloze!) voor laptop 

Nederlands 
2 snelhechters en ringbandblok of ringbandpapier  en 
markeerstiften en een woordenboek (niet ouder dan 5 jaar) 

Aardrijkskunde 1 schrift A4 of A5 

Geschiedenis 1 schrift A4 en 1 snelhechter 

Biologie 1 multomap* 23-rings 

Economie 1 multomap* 23-rings  

Rekenen 1 ruitjesschrift en Kladblok 

Wiskunde 
1 multomap* 23-rings, ruitjespapier 23-rings (1cm2) 

grafische rekenmachine Casio fx-CG50 

Maatschappijwetenschappen Snelhechter + A4-schrift  

Natuur- Scheikunde 3 ruitjesschriften A4  (1x1 cm) en plastic snelhechter 

LO 
gymkleding en schoenen voor binnen en buiten 
(ook regenbestendige kleding) 

 
*Indien meerdere vakken een multomap voorschrijven, dan is de aanschaf van een map + tabbladen + 
papier voorlopig voldoende. 

 
** Op De Meergronden wordt met schoolboeken en digitaal gewerkt. Om die reden is het zeer aan te raden 

om de beschikking te hebben over een notebook/laptop.   
De school werkt samen met de Rent Company. Zij doen jaarlijks een aanbod met een huur/koop constructie. 
Meer informatie volgt.  

 


