
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Volgend schoolgerei zal per kind voorzien worden in de klas: 

 Prisma woordenboek Nederlands 

 Prisma woordenboek Frans (F/N – N/F)  

 Atlas  

 De bijbel    

 Schriften en boeken 

 Geodriehoek 

 Rekenmachine 

 Passer 

 Meetlat van 30 cm  

 Schaar 

 Lijm 

 Balpennen (blauw, rood, groen en zwart) 

 Potloden 

 Gom 

 Slijper 

 Markeerstiften 

 Stiften en/of kleurpotloden 
 

De materialen die je hieronder vindt, zijn noodzakelijk en 

worden door de ouders aangekocht. 

 Boekentas 

 Pennenzak 

 Zwemgerei 

 Turnzak (witte pantoffels, blauw broekje en T-shirt van de school) 

 Kaftpapier + zelfklevende etiketten (naam, klas en vak op vermelden) 

 3 documentenmappen in plastic (2 kanten open = L- map) 

 4 bestekmapjes 

 Enkele geperforeerde inleghoezen om bladen in te beschermen  (A4) 

 1 opbergmap met elastiek (A4) 

 4 ringfardes met 2 ringen (A4) - rugbreedte 4 cm 

 1 soepele ringfarde met 2 ringen (A4) - rugbreedte 4 cm 

 20 tussenbladen voor de verdeling in de ringfardes  

 Eventueel verstevigingsringen  

                                                                                         30 juni 2021 

          

Dag leerling van het vijfde leerjaar! 

Beste ouder! 

Nog een paar weken en het is zover: WELKOM IN HET ZESDE LEERJAAR! 
 



 

 

 

 

 

 

Onderverdeling van de mappen voor het 6e leerjaar. 
 

Bestekmapjes: 

1. Monsterkast 

2. Godsdienst 

3. ’t Creatiefje 

4. Extra  
 

Documentenmappen:  

(voorzien van etiket en in opbergmap steken)  

1. Taken/lessen 

2. Planningen  

3. Extra 
 

Map 1: Wiskunde: 

1. Hoofdrekenen  

2. Cijferen 

3. Toepassingen 

4. Meetkunde 

5. Metend rekenen 

6. Getallenkennis 

7. Extra taken 
 

Map 2: Nederlands: 

1. Lezen 

2. Schrijven 

3. Taaldenken 

4. Luisteren en spreken 

5. Spellen 

6. Extra taken 
 

Map 3: Wereldoriëntatie:  

1. W.O. 

2. Actualiteit 
 

 

Graag alle schriften en boeken kaften. Voorzie ze 

ook van een etiket waarop de naam van je kind en 

het betreffende vak vermeld staan.  

 



Map 4: Toetsen:  

1. Godsdienst 

2. Wiskunde 

3. Nederlands 

4. Frans 

5. W.O. 

Map 5 (soepele ringfarde): Frans 

Wij kijken alvast uit naar jullie komst! Het wordt vast en zeker een leuk en 

leerrijk schooljaar.  

 

Maar nu eerst GENIETEN van een welverdiende en deugddoende vakantie! 

 

Vele groetjes en tot in september!!! 

 

Juf Nena en juf Sofie 

 

 

 

 

  


