Aan te schaffen leermiddelen 2022-2023
voor klas 2 t/m 6

Beste leerlingen klas 2 t/m 6,
Hieronder staan alle benodigdheden die je nodig hebt als je op onze school komt.
Veel plezier met de inkoop!

ALGEMEEN:
Advies device
Speciaal voor leerlingen van het Meander College is het mogelijk om een device en eventueel een
beschermende hoes met korting aan te schaffen. De webshop voor leerlingen is te bezoeken via de
website meander.xando.nl (zonder www). Voor meer informatie, de inlogcode voor de webshop van
Xando, het advies met betrekking tot de aanschaf van een device en de programma's die wij adviseren
om voor aanvang van het schooljaar te installeren op het device, verwijzen wij graag door naar de
pagina 'Aanschaf en gebruik device' op de website van het Meander College:
www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/aankoop-gebruik-device
Apps
De leerlingen krijgen van hun mentor of vakdocent te horen welk app(s) ze nodig hebben voor school
of voor het betreffende vak. Vóór de start van het schooljaar hoeven er dus geen (extra) apps
geïnstalleerd te worden.
Inhoud etui
Elke leerling heeft een etui nodig met de volgende inhoud:
Pen, HB-potlood, 2B potlood, puntenslijper, kleurpotloden, gum, geodriehoek (niet flexibel), passer,
lijmstift, schaar en liniaal.
Leerlingenagenda
De leerlingen moeten in het bezit zijn van een papieren agenda. De keuze is vrij, op voorwaarde dat de
agenda voldoende ruimte bevat voor het noteren van het huiswerk.
Het is verplicht om de agenda elke les bij zich te hebben.

Rekenmachine
Voor de onderbouwklassen (1 t/m 3) en M4 wordt de rekenmachine TI-30XB of TI-30XS Multiview van
Texas Instruments aanbevolen. Deze zakrekenmachine is ook in gebruik bij biologie, economie,
natuurkunde en scheikunde in de bovenbouw havo/atheneum (klas 4, 5 en 6).
Voor het vak wiskunde wordt in de bovenbouw havo/atheneum (klas 4, 5 en 6) de grafische
rekenmachine gebruikt. De school geeft de voorkeur aan de TI-84 plus CE-T (met examenstand) van
Texas Instruments. Met bovengenoemde rekenmachines wordt in de lessen gewerkt.

VAKGERICHT:
Aardrijkskunde
Alle leerlingen vanaf klas H4/A4 moeten thuis de beschikking hebben over een Grote Bosatlas 56e
druk. Leerlingen die thuis al een 55e druk hebben, mogen deze nog gebruiken. De atlas kan ook
besteld worden op de website van Iddink. De leerlingen van M3 hebben voldoende aan een Kleine
Bosatlas 61e editie (aanschaffen wordt aanbevolen, maar is niet verplicht). Zijn er plannen om door te
stromen naar de havo, dan s.v.p. meteen de 56e druk aanschaffen.
Bewegingsonderwijs
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je sportkleding: een sportief shirt, een korte/lange
sportbroek en gymschoenen. In de gymzalen zijn (schone) zaalsportschoenen met witte zolen
verplicht. Ook worden er periodes buiten, op het veld, gesport. In dat geval is er ander schoeisel aan
te raden. Een trainingspak kan prettig zijn bij buitenactiviteiten.
Biologie
Aantekeningenschrift.
CKV
Grijs potlood, kleurpotloden, schaar en lijm.
Duits
Woordenboeken D-N en N-D (bijv. Van Dale pocket-woordenboek).
Groot Schrift (A3).
Economie/Bedrijfseconomie
Leerlingen vwo economie en bedrijfseconomie: multomap of snelhechter voor lesmateriaal,
lijntjespapier voor aantekeningen en uitwerkingen.
Engels
Aantekeningenschrift.
Woordenboeken E-N en N-E (bijv. Van Dale pocketwoordenboek).
Filosofie
Aantekeningenschrift (degelijk).
Frans
Aantekeningenschrift in ieder leerjaar.
Woordenboeken F-N en N-F (bijv. Van Dale pocketwoordenboek). Met uitzondering voor de mavo
klassen.
Geschiedenis
Aantekeningenschrift.

Handvaardigheid
Eerste en tweede leerjaar: snelhechter A4-formaat - inclusief 5 insteekhoesjes - en HB-potlood.
Levensbeschouwing
Aantekeningenschrift.
Maatschappijleer (M4, H4 en A5)
Aantekeningenschrift en snelhechter.
Muziek
Algemeen
: Multomap 23-rings, 3 tabbladen, goed potlood + gum
Podium Muziek : Multomap 23-rings, 3 tabbladen
Nask2
Leerlingen M3: 23-rings multomap met gelinieerd papier.
Natuurkunde/NASK1 (vanaf klas 3)
Een schrift of multomap 23-rings met 1 x 1 ruitjes.
Nederlands
Een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal; bijvoorbeeld "De grote Prisma"; nieuwe
spelling. Snelhechters.
Tekenen
MAVO klas 3 en 4: een multomap 23-rings met tabbladen en gelinieerd papier.
Een doosje aquarelpotloden*, potloden HB en 2B. Puntenslijper, gum en schaar.
*merk advies aquarelpotloden: Faber castell, Bruynzeel, Caran d'ache
HAVO klas 4 en 5 en VWO klas 4,5 en 6;
Een doosje aquarelpotloden*, grafietstift 6B, potloden 2B en 4B.
*merk advies aquarelpotloden: Faber castell, Bruynzeel, Caran d'ache
Wiskunde
Een groot A4-schrift of multomap 23-rings met 1 x 1 ruitjes.
Rekenmachine: zie boven.

