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Materiaallijsten schooljaar 2020-2021 

 
Toelichting bij de materiaallijsten 
De school moet alle materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken gratis en 
in voldoende mate ter beschikking stellen van de leerlingen. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke 
individuele leerling aanwezig moet zijn. 
 

De school zorgt er dus zoals steeds voor dat ouders niet betalen voor handboeken, atlassen, agenda’s, knutsel-, 
multimedia- en spelmateriaal,…  
Ook aan de zogenaamde basisuitrusting (boekentas, pennenzak,…) verandert niets. Dit zijn zaken waarvoor de 
ouders zelf de kosten blijven dragen. 
 

Anders ligt het voor het materialenlijstje waarvoor we jullie vragen om deze dingen zelf aan te schaffen tegen 
begin schooljaar: relatief goedkoop materiaal dat vaak thuis in voldoende mate aanwezig is: balpen, potlood, 
gom, stiften,… Deze materialen moeten in principe door de school voorzien worden. 
Als school kiezen we ervoor om rekening te houden met de identiteit van onze kinderen (materialen aangepast 
aan de persoonlijke voorkeur) alsook met het milieu. Het is namelijk zinloos om nieuwe materialen aan te 
kopen waarvan de laden thuis uitpuilen.  
Concreet betekent dit dat we van de maximumfactuur 20 euro aftrekken en dat we verwachten dat ieder kind 
tijdens de vakantie zelf zorgt voor het lijstje op de volgende pagina’s.  
 

We vragen om alle materialen te voorzien van een naam (bv. met een stift). Op die manier kunnen we 
materialen die verloren zijn gegaan, opnieuw aan de eigenaar bezorgen.  
 
Enkele tips 

▪ Beter een beperkt aantal kleurtjes/stiften/schrijfpotloden van goede kwaliteit, dan veel goedkope 
kleurtjes. Dit is ook voor de stiften zo.  

▪ Voor de lagere klassen raden we aan om 3- of 6-hoekige kleurpotloden aan te kopen. Beter geen 
ronde kleurpotloden.  

▪ Ook vierkleurenbalpennen worden niet aangeraden.  
▪ Bij het aanschaffen van een boekentas houd je best rekening met een ruimte plaats voor de 

huiswerkmap (formaat A4). Twee verdelingen in de boekentas is handig voor de scheiding van werk- 
en eetgerief.  

 
Alvast bedankt! 
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Eerste leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

1 groene balpen 

Gom 

Een lijmstift 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften (geen fluo) 

Meetlat (exemplaar dat in de pennenzak past) 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Ringmap (formaat A4) met 2 ringen 

5 kleine doosjes met deksel (bv. koekendoosjes) 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

Turngerief 
▪ T-shirt (via de school) 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek (mogelijkheid tot aankopen via de school) 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 
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Tweede leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

2 groene balpennen 

Gom 

Een lijmstift 

Een markeerstift 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften  

Meetlat 30 cm 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Platte map met elastiekjes (huiswerkmap) 

3 ringmappen (formaat A4) met 2 ringen 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

Turngerief 
▪ T-shirt van de school 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Kussen (om op te zitten bij het lezen) 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 
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Derde leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

2 groene balpennen 

Gom 

Een lijmstift 

Markeerstiften (geel en groen) 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften  

Meetlat 30 cm 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Platte map met elastiekjes (huiswerkmap) 

3 ringmappen (formaat A4, rug van 4-5cm) met 2 ringen 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

Turngerief 
▪ T-shirt van de school 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Kussen (om op te zitten bij het lezen) 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 
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Vierde leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

2 groene balpennen 

Gom 

Een lijmstift 

Markeerstiften (geel en andere lichte kleur) 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften  

Meetlat 30 cm 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Platte map met elastiekjes (huiswerkmap) 

2 ringmappen (formaat A4) met 2 ringen 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

1 dun penseel en 1 dik penseel 

Turngerief 
▪ T-shirt van de school 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 
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Vijfde leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

2 groene balpennen 

Gom 

Een lijmstift 

Markeerstift 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften  

Meetlat 30 cm 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Platte map met elastiekjes (huiswerkmap) 

2 ringmappen (formaat A4) met 2 ringen 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

1 dun penseel en 1 dik penseel 

Turngerief 
▪ T-shirt van de school 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 
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Zesde leerjaar 
 

2 potloden 

2 blauwe balpennen 

2 groene balpennen 

Gom 

Een lijmstift 

Markeerstiften (geel en groen) 

Een goede schaar (opgelet voor linkshandigen) 

Puntenslijper met potje 

Kleurpotloden en stiften  

Meetlat 30 cm 

Passer 

Geo-driehoek 

2 pennenzakken  
▪ Voor het schrijfgerief (balpennen, potloden, schaar, lijm,…) 
▪ Voor kleurpotloden en stiften 

 

Platte map met elastiekjes (huiswerkmap) 

2 ringmappen (formaat A4) met 2 ringen 

Schilderschort (een slecht T-shirt van papa) en vod 

1 dun penseel en 1 dik penseel 

Turngerief 
▪ T-shirt van de school 
▪ Zwarte turnshort of spanbroek 
▪ Turnpantoffels 
▪ Turnzak 

 

Eigen flesje water of drinkbus om te vullen in de klas 

 
 

 


