
 

Aan alle leerlingen van klas 2 t/m 4 mavo 

Betreft: informatie leermiddelen 

 
Algemeen  Een schoolagenda (dit mag ook een digitale agenda zijn, je krijgt ook een digitale 

agenda in Magister), schaar, set kleuren en viltstiften, lijmstift, 1 multomap 2 rings en 1 
set tabbladen. Een koptelefoon (oordopjes) die je bij de pc of laptop kunt gebruiken. 
(let op. Geen iphone-oortjes) 

 Set 4 kleuren whiteboardmarkers. Voldoende schriften gelinieerd van zowel het A4 als 
A5-formaat. 
Bosatlassen zijn op school aanwezig en hoeft niet te worden aangeschaft. 

 
Nederlands  Van Dale pocketwoordenboek Nederlands ISBN 9789460774225  
 Lidmaatschap bibliotheek (gratis tot 16 jaar)  
 
Engels  Vanaf klas 2 mavo  

 Van Dale pocketwoordenboek Engels-Nederlands ISBN 9789460774249  

 Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels ISBN 9789460774232  
 
Duits  Alleen klas 4 mavo  

 Van Dale pocketwoordenboek Duits-Nederlands ISBN 9789460774287  

 Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Duits ISBN 9789460774270  
 
Biologie  Alleen klas 3 en 4 mavo 
 Gelinieerd schrift op A-4 formaat, of 23-rings multomap  
 
Wiskunde  Passer, geodriehoek, A-4 formaat schrift met ruitjespapier (1 cm bij 1 cm) 

rekenmachine Casio FX 82EXS (indien reeds in je bezit). Voor nieuwe leerlingen in 
klas 3 en 4: Casio FX-82EX, 2 markers van verschillende kleur.  

 
Tekenen/  Potlood HB, potlood 2B, zacht potloodgum, puntenslijper, zwarte fineliner, schaar, 
Techniek geodriehoek, snelhechter, kleurdoos met minimaal 12 kleuren, minimaal 12 viltstiften  

 Alleen klas 4: een dummy (= leeg boek) op A5-formaat 

 
 
Sportkleding  

Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen het blauwe ISW-sportshirt met een sportbroek en 

sportschoenen. 

Tijdens de buitenlessen mag over het basistenue een trainingspak of trui gedragen worden. 

 

Schoenen: 

Binnen zaalschoenen, buiten sportschoenen die buiten gedragen worden. 

Sportshirts à €12,- te verkrijgen in 's-Gravenzande én Naaldwijk bij Sport 2000  

 

Start schooljaar 2021-2022 
Dinsdag 31 augustus  

 We starten met een mentorles. Klas 1 en 2 het 1e uur, klas 3 en 4 het 2e uur. 

 Kijk in Magister voor je rooster 


