Aan: onze nieuwe leerlingen van leerjaar 1
Houten, juni 2020
Van de schoolleiding: Informatie voor ouders/verzorgers van onze leerlingen
Materialen
Voor het schooljaar 2020–2021 is voor leerjaar 1 de onderstaande informatie van belang.
Onderstaande materialen dienen te worden aangeschaft.
Voor alle leerlingen van Houtens geldt:
- 1 etui met daarin: pennen, 3 grijze HB-potloden,1 schaar, 1 plakstift, 1 geodriehoek, 1 liniaal
(30 centimeter), 1 puntenslijper, 1 gum, 1 passer, 1 set kleurpotloden, viltstiften, 1 arceerstift
(felle kleur)
- 5 x A4-schrift met lijntjes
- 2 x A-4 schrift met ruitjespapier van 1cm x 1cm
- 8 x snelhechters
- 3 rollen kaftpapier (of rekbare kaften)
- Oortjes/koptelefoon
Kluisje
Kluissleutel kan afgehaald worden bij de receptie. Voor de sleutel dient de leerling €5,- borg te
betalen, dit kan via de pin betaald worden bij de receptie. Bij het verlies van de sleutel, kan er via de
receptie weer een nieuwe sleutel met opnieuw een borg van €5,- gehaald worden.
Zodra de leerling van school afgaat en de kluissleutel weer inlevert, wordt de €5,- borg teruggestort.
Maximaal formaat schooltas
In verband met de grootte van de kluisjes :
De binnenruimte van de kluis 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. Boven in de kluis is een extra bergplank.
Bewegingsonderwijs
1 paar sportschoenen voor binnen
1 paar sportschoenen voor buiten
1 blauwe/zwarte sportbroek (universeel)
2 school sport shirts, of zelf aan te schaffen shirt in de kleur licht groen.
Engels
Woordenboeken Ned – Eng en woordenboek Eng – Ned
Kunst en Cultuur
Dummy schetsboek met harde kaft (A4 formaat)
Mens en Maatschappij
24-rings multomap met harde kaft met insteekhoesjes en lijntjespapier
Advies : Basis Bosatlas, Noordhoff, 60e editie (geen verplichting)
Wiskunde
rekenmachine: casio fx-82MS
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Boekenpakketten
Boeken worden verstrekt via een boekenpakket van schoolboekenleverancier Van Dijk. De boeken
worden aan huis afgeleverd en aan het einde van het jaar ook weer ingezameld.
Laptop specificaties/ huren of kopen via RentCompany (zie brief met bijlage)
• Schermgrootte: 11,6 inch (in ieder geval niet groter dan 13,3 inch)
• Harde schijf: minimaal 128GB SSD
• Processor: Intel Pentium N5030 Quad Core
• Draadloos netwerkkaart: Kaart met 802.11AC/A/B/G/N 2x2 (2,5Ghz/5.0 Ghz freq) mogelijkheid
(bijvoorbeeld Intel 8265AC)
• Besturingssysteem: Windows 10 Pro
Tot slot :Het overzicht van de schoolkosten en de rekening die daarbij hoort, volgt ook in het nieuwe
cursusjaar. Deze is ook altijd te vinden op onze website www.hethoutens.nl
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