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Wezembeek-Oppem, juni 2021
Beste Ouders,
Kinderen hebben heel wat materiaal nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te
beperken, is er duidelijk bepaald welke materialen de school zelf aankoopt voor de kinderen in het
basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer,... U vindt deze lijst (ter
informatie) op de ommezijde.
1. Materiaal dat door de school kosteloos wordt aangeboden
 voor elk kind van het 1ste, 3de, 5de leerjaar en alle nieuwe leerlingen :
- een schrijfpotlood nr. 2, een puntenslijper en een gom
- een pritt lijmstick
- een schaar
- een balpen (blauw, groen, rood, zwart)
- een fluo-stift
- een meetlat 30 cm
- een geodriehoek (vanaf 3e tot en met 6e leerjaar)
- kleurpotloden / kleurstiften
- ringmappen
- kartonnen/plastieken mappen
 voor elk kind van het 2de, 4de en 6de leerjaar :
- een schrijfpotlood en een gom
- een pritt lijmstick
- een blauwe balpen
- ringmappen, kartonnen/plastieken mappen worden aangevuld waar nodig
Woordenboeken, atlassen, passers en zakrekenmachines, worden in de klas aangeboden (en
meegegeven naar huis) indien nodig. U hoeft deze bijgevolg ook niet te voorzien.
Met dit pakket kan het kind gedurende een schooljaar werken. Indien er materialen uit het pakket
moeten aangevuld worden tijdens of na het schooljaar (vb. verlies, stuk,…), dient u deze
materialen zelf te voorzien. Leerlingen uit het 2de,4de en 6de leerjaar dienen verloren of stuk
materiaal (zie hierboven) ook zelf aan te vullen.
2. Materiaal dat door de ouders dient te worden aangekocht/voorzien :
-

boekentas en schooletui
brooddoos
een doos met papieren zakdoeken
turngerief (kan op school worden aangekocht)
kaftpapier en etiketten (zie ook kaftactie van CC De Kam in Wezembeek-Oppem op
vrijdag 3 september ’21)
enkel voor 1e leerjaar : 3 kleine doosjes voor kaartjes (bv. kaasdoosjes)

Met vriendelijke groeten,
Pascale Verzeele
Directeur basisschool

Bijlage 1 : LIJST VAN MATERIALEN DIE DOOR DE SCHOOL WORDEN VOORZIEN
Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

Ballen, touwen, (klim)toestellen,
driewielers, …

Constructiemateriaal

Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen, …

Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software
Informatiebronnen

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips,…

Knutselmateriaal

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socioemotionele ontwikkeling, …

Meetmateriaal

Lat, graadboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok (analoog en digitaal),
thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal en ICT-materiaal

Audiovisuele toestellen, camera,
chromebooks inclusief internet, telefoon,
MODU, LOGO Education,…

Muziekinstrumenten

Trommels, fluiten, …

Planningsmateriaal

Schoolagenda, kalender, dagindeling, …

Schrijfgerief

Potlood, pen, …

Tekengerief

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …

Atlas
Globe
Kaarten
Kompas
Passer
Zakrekenmachine

