
Benodigdheden mavo/havo leerjaar 1 

Elke dag neem je mee: 

- Agenda (papieren agenda, Plenda wordt warm aanbevolen). 

- Etui, gevuld met: pennen (rood, groen, blauw), potloden (grijs, kleurtjes), 

markeerstiften, schaar, gum, puntenslijper, liniaal, lijm, geodriehoek en 

rekenmachine. 

- Device: een laptop met oplader. Zie de BYOD brief voor meer informatie. 

- Oortjes/koptelefoon die aangesloten kunnen worden op je laptop. 

- Schrift (reserve) voor als je device leeg is en er geen mogelijkheid tot opladen is.  

Dit neem je nog extra mee voor de vakken: 

Nederlands Lijntjesschrift A3 of A4 
Aan te raden: muis en evt. een muismat   

Engels Een lijntjesschrift  
Aan te raden: Woordenboek EN-NE 

Duits Lijntjesschrift  

Frans Lijntjesschrift of map met lijntjes papier  

Wiskunde Een schrift A4 met ruitjes van 1 cm2    
Een schrift A5 met ruitjes van 1 cm2   
Een passer (je hoort van je docent wanneer je deze mee naar school mag nemen) 
Een rekenmachine. De Casio fx 82 of de Texas Instruments (TI 30 XB) 
Geodriehoek 

Aardrijkskunde Een lijntjesschrift (A4)  

Geschiedenis Een lijntjesschrift (A4)  
Snelhechter  

Biologie Lijntjesschrift, map met lijntjespapier of Word op je device  

Muziek Snelhechter 

Tekenen Tekendoos (staat klaar in schoolloket om te bestellen en wordt in de eerste week na 
de vakantie uitgedeeld op het Candea College) 

Handvaardigheid Geen bijzonderheden 

Lichamelijke opvoeding (gym) Voor binnen: Zaalschoenen (geen noppen, geen afgevende zolen en geen vieze 
zolen) 
Voor buiten: Geen voetbalschoenen met noppen (kunstgrasschoenen mag wel) 
Schoolshirt (wordt uitgereikt via school) is verplicht om te dragen tijdens LO-lessen 
Vest of trui  
T- shirt (hooggesloten) 
Broek (kort of lang) 
Deodorant 
Elastiekje om haren in staart te doen 
Sieraden en horloges af 
Douchen mag, is niet verplicht. 

Onderzoeken en ontwerpen Rekenmachine 
USB-stick is aan te raden 

Natuurscheikunde techniek 
(NST) 

Geen bijzonderheden 

Mentoruur Geen bijzonderheden 

Levensbeschouwing / 
burgerschap 

Een lijntjesschrift (A5 of A4) 

Digitale geletterdheid Stick met minimaal 1GB geheugen 

 


