
 

Zelf aan te schaffen benodigdheden schooljaar 2020-2021 
 

Benodigdheden Voor het vak In leerjaar  

Laptop: voor info en specificatie zie 
begeleidend schrijven alle vakken 

1,2 

Pocketwoordenboek Nederlands 
(b.v. Prisma of Van Dale) Nederlands 1,2,3,4 
Pocketwoordenboek Fa/Ne en Ne/Fa 
(b.v. Prisma of Van Dale) Frans 1,2,3,4 
Pocketwoordenboek Du/Ne en Ne/Du 
(b.v. Prisma of Van Dale) Duits 2,3,4 
Pocketwoordenboek En/Ne en Ne/En  
(b.v. Prisma of Van Dale) Engels 1,2,3,4 

snelhechter Engels 1,2,3,4 
Leesboek Engels à  10,00  per boek  
Titel hoor je in de les  Engels 1,2,3,4 

1 USB-stick  (Minimaal 8 GB)  Nederlands, Engels  1,2,3,4 

gelinieerd schrift A4, 1 per vak  Nederlands, Engels, geschiedenis, 1,2,3,4  
economie, nask1, nask2 2,3,4 

rekenmachine  Casio fx-82-ms 
wiskunde 1,2,3,4 
nask1 en nask2 2,3,4 
economie 3,4 

1x A4-schrift met grote ruitjes wiskunde 1,2,3,4 

geodriehoek 
wiskunde 1,2,3,4 
nask1 en nask2 2,3,4 

Passer met aan de bovenkant een 
schroefje om deze losser/vaster te 
maken. wiskunde 1,2,3,4 
oortjes of hooftelefoon (eenvoudige 
uitvoering is prima) geen draadloze muziek 1 
kleurpotloden (set van minimaal 12 
stuks 
stiften (set van minimaal 12 stuks) 
waterverf minimaal 10 kleuren,  
2 penselen, fineliner (zwart) 
tekenpotloden  (HB en 2B) 

tekenen 1,2,3,4 

potlood, gum, lijm, schaar, 
puntenslijper, rode pen, blauwe pen, 
zwarte pen, markeerstift 

Goed gevuld etui voor algemeen 
gebruik bij alle vakken.  1,2,3,4 

Kies een agenda met genoeg 
schrijfruimte  

 1,2,3,4 
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Reglement van het leermiddelenfonds       1920.123-b. 

 
 
Deelname: 
De aanschaf van alle boeken voor alle leerjaren wordt verzorgd door het 
leermiddelenfonds, dat onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De boeken, 
zowel de theorie- als de werkboeken, worden kosteloos aan de leerling ter beschikking 
gesteld. 
 
 
Rechten en verplichtingen van de deelname: 
• De leerling ontvangt het volledige pakket voor het betreffende leerjaar 

(onderbouw) of vakkenpakket (bovenbouw).  
• Atlas, woordenboeken en rekenmachine zijn niet in het pakket opgenomen. 
• De leerling dient de theorieboeken op een zodanige manier te beheren dat ze 

bij inlevering weer herbruikbaar zijn. 
• In de theorieboeken mag niet worden geschreven. 
• Werkboeken worden eenmalig verstrekt, ook als ze meerdere jaren gebruikt 

worden. Bij verlies dient een nieuw exemplaar aangeschaft te worden tegen de 
kostprijs.  

 
 
Rechten en verplichtingen van het fonds: 
• Het fonds verplicht zich alle benodigde leermiddelen vóór 1 november te 

leveren. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van overmacht (brand, 
inbraak) of het niet (kunnen) nakomen van hun verplichtingen door leveranciers 
en uitgevers. 

• Boeken die niet leverbaar zijn op het moment van pakketuitgifte worden  
nageleverd 

• Het fonds tracht geschillen met deelnemers in eerste instantie in redelijk 
overleg op te lossen. 

• Boeken die bij inname ontbreken of zodanig beschadigd zijn dat deze niet meer 
gebruikt kunnen worden, worden tegen de nieuwwaarde bij de 
ouders/verzorgers in rekening gebracht. 

• Boeken die anderszins beschadigd zijn, worden voor 75% van de nieuwwaarde 
bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. 

• Boeken die tussentijds ontbreken, worden pas opnieuw verstrekt als deze 
betaald zijn.  

 
 
Nadere informatie: 
 
Bij vragen wordt u verzocht een e-mail te sturen naar a.stork@vitusmavo.nl  
 
 
 

z.o.z 
 


