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Aan: onze leerlingen van leerjaar 3 + 4 
 
 
 
 
Houten, juni 2017 
 
 
Van de schoolleiding : Informatie voor ouders/verzorgers van onze leerlingen  
 
Materialen 
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn/is voor leerjaar 3 en 4 de onderstaande materialen / informatie nodig en dus 

van belang om door de leerling zelf aan te schaffen c.q. kennis van te nemen. Bij een aantal vakken komt u 
dezelfde benodigdheden tegen, zoals een passer en oortjes/koptelefoon. Deze hoeft u uiteraard maar één maal 
aan te schaffen. 
 
Voor alle leerlingen van Houtens geldt: 

1 etui met daarin: 1 blauwe pen,  1 zwarte pen, 1 rode pen, 2 grijspotloden, 1 schaar, 1 plakstift, 1 geo-driehoek, 
1 liniaal (30 centimeter), 1 puntenslijper, 1 gum, 1 passer. 
Verder: 1 set kleurpotloden, 3 rollen kaftpapier, 2 rolletjes plakband, 4-rings ordner + tabbladen 
Kopie Identiteitsbewijs, zorgpas en ingevuld zorgformulier (zie onderstaand formulier), deze dag 1 
inleveren bij de mentor 
 
Maximaal formaat schooltas 

In verband met de grootte van de lockers : 
De binnenruimte van de locker, exclusief het laptopvakje, is: 
295 mm hoog x 330 mm breed x 465 mm diep. 
We adviseren met deze afmetingen rekening te houden bij het eventueel kiezen van een schooltas en/of andere 
zaken. 
 
Bewegingsonderwijs 

1 paar sportschoenen voor binnen met een goede vering en licht gekleurde zool “geen sneakers”    
1 paar sportschoenen voor buiten met een goede steun “geen sneakers” 
2 Houtens shirts (Wordt het 1e leerjaar aangeschaft via BO-sectie) 
1 blauwe/zwarte sportbroek (universeel) 
 
Een nieuw shirt (te klein/kwijt kan altijd aangeschaft worden via de administratie voor € 10,50. 
 
Nederlands 

A4-schrift met lijntjes 
2 snelhechters met 10 insteekhoesjes 
 

Duits (TL) 

1 arceerstift (felle kleur) 
Oortjes / koptelefoon 
24-rings ordner + tabbladen (alleen voor leerlingen die instromen) 
 
Frans  

1 A4-schrift lijntjes 
Aantekeningen klas 1+2 bewaren 
Oortjes/koptelefoon 
Woordenboeken Ned – Fra en woordenboek Fra - Ned 
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Engels  

1 snelhechter of dunne 2-rings multomap 
5 tabbladen 
1 collegeblok met lijntjes papier  
Oortjes / koptelefoon 
Woordenboeken Ned – Eng en woordenboek Eng - Ned 
 
CKV 

10 gebruikte tijdschriften (meenemen van thuis als docent het aangeeft, gevulde etui MOET in de les aanwezig 
zijn!) 
4 snelhechters 
1 USB-stick 
1 pak viltstiften 
 
Economie 

Een schrift en eenvoudige rekenmachine 
 
Biologie 

2  snelhechters  
 
Aardrijkskunde 

1 A3-schrift met lijntjes 
 
Geschiedenis 

Geen bijzonderheden 
 
Maatschappijleer  

Geen bijzonderheden 
 
Maatschappijkunde 

Geen bijzonderheden 
 
Wiskunde 

1 A-4 Schrift met ruitjespapier van 1cm x 1cm, rekenmachine: casio fx-82MS, 2 snelhechters 
 
Rekenen 

1 A4 schrift met blokjes van 1cm x 1 cm. 1 snelhechter. Oortjes of koptelefoon. 
 
Nask 1  

1 A-4 Schrift met ruitjespapier van 1cm x 1cm, rekenmachine: casio fx-82MS, 2 snelhechters 
 
Nask 2 

1 A-4 Schrift met LIJNTJES, rekenmachine: casio fx-82MS, 2 snelhechters 
 
Dienstverlening & Producten 

Een goed werkende laptop. 
A4 4-rings multomap (klas 3) 
Etui met: pen, potlood, gum, kleurpotloden / stiften, geodriehoek, schaar, lijm 
 
Start schooljaar 2016-2017 

De school start op dinsdag 22 augustus. 
U ontvangt in de laatste week van de vakantie een brief met informatie over de eerste week van het nieuwe 
schooljaar. Deze informatie komt tevens op onze website te staan. 
 
 
Tot slot : 

Het overzicht van de schoolkosten en de rekening die daarbij hoort, volgt ook in het nieuwe cursusjaar. 
Boeken en andere leermiddelen worden verzorgd door de school. 
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Zorgformulier 

Naam leerling: 

Mobiel nummer leerling: 

 

Telefoonnummer thuis:  

Naam en telefoonnummer (mobiel) 

Ouder 1: 

 

Naam en telefoonnummer (mobiel) 

Ouder 2: 

 

Allergieën:  

Medicijnen:  

Dieet:  

Bijzonderheden:  

 

 

PS Wilt u een kopie van de ID en zorgpas van uw zoon/ 
dochter toevoegen? 
 


