GEMEENTELIJK INSTITUUT BRASSCHAAT
BENODIGDHEDEN AAN TE SCHAFFEN DOOR DE LEERLINGEN VAN HET DERDE JAAR

Vakoverschrijdende benodigdheden
- rekenmachine TI-30 X B/S multiview of TI 34 multiview
- meetlat 30 cm met mm-verdeling
- geodriehoek
- passer
- schrijfplank om gemakkelijk notities te kunnen nemen tijdens excursies
Vakgerichte benodigdheden
Godsdienst

- dunne ringmap A4

Zedenleer

- kartonnen kleppenmap A4

Nederlands

- 1 ringmap A4 en papier

Frans

- ringmap A4+ tussenbladen

Engels

- ringmap A4 + cursuspapier (lijntjes of lange ruiten)

Wiskunde

- ringmap A4 of atomaschrift A4 met vierkante ruitjes (wordt besproken door de leerkracht)
- kleurpotloden, een rode en groene balpen, leesbare geodriehoek en volledige passer

Fysica

- kartonnen kleppenmap A4-formaat ( 3TW : ringmap A4)
-werkschrift A4

Chemie

- ringmap A4 (voor 3TW : ook mm-papier A4)
-werkschrift A4

Biologie

- ringmap A4

Aardrijkskunde

- 1 ringmap A4 of samen met andere vakken in een dikke ringmap (rugbreedte 7-8 cm)

Natuurwetenschappen

- kartonnen kleppenmap A4

Geschiedenis

- kleppenmap geruit of gelijnd A4 papier (voor 3 ASO), ringmap (voor 3TSO)

Lichamelijke Opvoeding

- degelijke sportschoenen voor binnen die geen strepen nalaten
-stevige sportschoenen voor buiten
-zwembroek ( geen zwemshorts ) of badpak, blauwe badmuts en eventueel zwembrilletje
-wetenschappen + sport : stevige loopschoenen, blauwe/zwarte short, wit of geel
t-shirt,blauwe trui, blauwe/zwarte lange joggingbroek, eventueel spikes (max.6mm)
korte zwemvliezen

Cultuur- en gedragswetenschappen

- een map A4 + papier

Economie

- ringmap A4

Handelsvakken

- Toegepaste Economie : ringmap A4

Boekhouding

- ringmap A4

Elektriciteit

- kleppenmap A4

Mechanica

- kleppenmap A4

Wetenschappelijk Tekenen
- geodriehoek
- lange lat met inktrand 30cm
- passer met hulpstuk oom cirkels in stift te kunnen zetten
- 1 kleppenmappen A4
- 1 ringmap A4 met een rugbreedte van 4 cm
- zwarte inktstiftjes dikte 0,2 mm – 0,5 mm - 0,7 mm (bv. van Staedler)
- vulpotlood dikte 0,5 mm en witte gom

Opmerking: formaat A4 = 21 cm x 29,7 cm

ringmappen: met 2 ringen

