
SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

1ste  leerjaar

SCHOOLBENODIGDHEDEN

ZELF AAN TE SCHAFFEN WORDT BEZORGD DOOR DE SCHOOL
BASISUITRUSTING VOOR DE SCHOOL
- boekentas (stevig en groot) - schoolagenda

- pennenzak - collegepapier (gelijnd en geruit)

- schrijfgerief : - verzamelmap (= brievenkaft)

   vulpen (met blauwe inktpatronen),

   potlood, gom, slijper

   blauwe balpen

   tintenkiller of correctielint (geen vloeistof)

- schrijfstiften of balpennen: blauw, rood, zwart, groen

- 2 tekstmarkers (geel en groen)

- meetlat (40cm)

- geodriehoek

- passer

- schaar

- plakstift (bv: Pritt Stick)

- kladschrift

- blok losse bladen A4, gelijnd en gewoon geruit

- zakrekenmachine TI 34 multiview

BASISUITRUSTING VOOR THUIS
- basisuitrusting voor de school

- perforator

- nietjesmachine

- woordenboeken

   Nederlands : verklarend woordenboek (vrije keuze)

   Frans : Van Dale (schooluitgave) N-F en F-N

GODSDIENST - ringmap

NEDERLANDS - ringmap

FRANS
- tabbladen (minimum 4 onderverdelingen) - ringmap

GESCHIEDENIS - ringmap

NATUURWETENSCHAPPEN - ringmap

WISKUNDE - ringmap

AARDRIJKSKUNDE - ringmap

LICHAMELIJKE OPVOEDING
- sporttas - turn t-shirt

- 2 paar sportschoenen, waarvan 1 paar voor binnen - turnbroek

   met kleurvaste zolen - sweater

- zwarte joggingbroek

MUZIKALE OPVOEDING - ringmap

TECHNIEK - ringmap

KLASSIEKE STUDIËN - ringmap

PLASTISCHE OPVOEDING - zie document PO 1ste leerjaar

HANDBOEKEN, WERKBOEKEN en RINGMAPPEN

De handboeken kaften:

De handboeken, werkschriften en ringmapen rechtsboven van een etiket voorzien:

naam + voornaam
Op het etiket staat : klas + nummer

vak

Aanbeveling: boeken die in de klas blijven ook op de rug van een etiket voorzien

Voor de handboeken raden we doorschijnende zelfklevende plastiek aan, dit  geeft de grootste stevigheid zodat het handboek 

verschillende jaren kan meegaan. Daarover mag een eigen gekozen kaftpapier.



SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

1ste  leerjaar

BENODIGDHEDEN PLASTISCHE OPVOEDING

PLASTISCHE OPVOEDING

- 18  (Caran d'Ache) aquarel kleurpotloden

- tekenpapier: wit, stevig (+/- 225 gr/m2) geen Bristol!, 24cm x 32cm

- tekenfarde: heel stevig en groter dan je tekenpapier

- 1 potlood HB (= normaal)

- 1 potlood 2B of 3B (= zacht, broos)

- 1 potloodgom (wit en zacht)

- breekmes met reservemesjes

- meetlat: minimum 40cm, gaaf, met scherpe maataanduiding en inktrand

- 2 goede paardenharenpenselen rond 4 - 10

- 2 platte varkensharenpenselen 4 - 10

- plakkaatverf in tubetjes van TALENS: - citroengeel (205)

- vermiljoen (311)

- magenta (397)

- licht blauw(cyaan) (501)

- wit (100)

- zwart intenso (703)

- ultra marijn donker (506)

- set oliepastels (TalensPANDA) set24

Dit materiaal wordt in een voordeelpakket aangeboden bij LUCAS CREA, 

Bredabaan 1303, 2900 SCHOTEN  03 646 64 92

en kan daar door u afgehaald worden vanaf half augustus

Openingsuren : maandag van 13.00 tot 18.00u

dinsdag - vrijdag van 9.30 tot 18u

zaterdag van 9.30 tot 17u

zon- en feestdagen gesloten

De school heeft reeds een aantal pakketten gereserveerd



SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

2de leerjaar

SCHOOLBENODIGDHEDEN

ZELF AAN TE SCHAFFEN TE GEBRUIKEN VAN VORIG JAAR OF WORDT BEZORGD DOOR DE SCHOOL

TERUG AAN TE SCHAFFEN VIA DE SCHOOL

BASISUITRUSTING VOOR DE SCHOOL

- boekentas (stevig en groot) - collegepapier (gelijnd en geruit)  - schoolagenda

- pennenzak - verzamelmap (= brievenkaft)

- schrijfgerief : 

   vulpen (met blauwe inktpatronen),

   blauwe balpen

   potlood, gom, slijper

   tintenkiller of correctielint (geen vloeistof)

- schrijfstiften of balpennen: blauw, rood, zwart, groen

- 2 tekstmarkers (geel en groen)

- meetlat (40cm)

- geodriehoek

- passer

- schaar

- plakstift (bv: Pritt Stick)

- kladschrift

- blok losse bladen A4, gelijnd en gewoon geruit

- zakrekenmachine uit het 1ste jaar of TI 34 multiview

BASISUITRUSTING VOOR THUIS

- basisuitrusting voor de school

- perforator

- nietjesmachine

- woordenboeken

   Nederlands : verklarend woordenboek (vrije keuze)

   Frans : Van Dale (schooluitgave) N-F en F-N

   Engels : verklarend handwoordenboek 

     Van Dale N-E en E-N

GODSDIENST -  ringmap

NEDERLANDS -  ringmap

FRANS -  ringmap

GESCHIEDENIS -  ringmap

NATUURWETENSCHAPPEN -  ringmap

WISKUNDE -  ringmap

AARDRIJKSKUNDE -  ringmap

LICHAMELIJKE OPVOEDING

- sporttas - turn t-shirt

- 2 paar sportschoenen, waarvan 1 paar voor binnen - turnbroek

   met kleurvaste zolen - sweater

- zwarte joggingbroek

MUZIKALE OPVOEDING -  ringmap

TECHNIEK -  ringmap

LATIJN -  ringmap

GRIEKS -  ringmap

ENGELS -  ringmap

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE -  ringmap

WETENSCHAPPELIJK WERK -  ringmap

HANDBOEKEN, WERKBOEKEN en RINGMAPPEN

De handboeken kaften:

De handboeken, werkschriften en ringmapen rechtsboven van een etiket voorzien:

naam + voornaam

Op het etiket staat : klas + nummer

vak

Aanbeveling: boeken die in de klas blijven ook op de rug van een etiket voorzien

Voor de handboeken raden we doorschijnende zelfklevende plastiek aan, dit  geeft de grootste stevigheid zodat het handboek verschillende jaren kan 

meegaan. Daarover mag een eigen gekozen kaftpapier.



SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT

3de en 4de leerjaar

SCHOOLBENODIGDHEDEN

ZELF AAN TE SCHAFFEN OF TE GEBRUIKEN VAN VORIG SCHOOLJAAR

BASISUITRUSTING VOOR DE SCHOOL

- boekentas (stevig en groot)

- collegepapier (gelijnd en geruit)

- verzamelmap (= brievenkaft)

- schrijfgerief

   vulpen (met blauwe inktpatronen),

   blauwe balpen

   potlood, gom, slijper, tintenkiller of correctielint (geen vloeistof)

- schrijfstiften of balpennen: blauw, rood, zwart, groen

- 12 kleurpotloden

- 2 tekstmarkers (geel en groen)

- meetlat (40cm)

- geodriehoek

- passer

- schaar

- plakstift (bv: Pritt Stick)

- blok losse bladen A4, gelijnd en gewoon geruit

- kladschrift

- grafisch rekentoestel TI84+  en zakrekenmachine 1ste graad

BASISUITRUSTING VOOR THUIS

- basisuitrusting voor de school

- perforator

- nietjesmachine

- woordenboeken:

   Nederlands: verklarend woordenboek (vrije keuze)

   Frans: Van Dale (schooluitgave) N-F en F-N

   Engels: verklarend handwoordenboek Van Dale N-E en E-N

VAKGERICHTE UITRUSTING:

NEDERLANDS ringmap

FRANS ringmap

GESCHIEDENIS ringmap

WISKUNDE ringmap

BIOLOGIE ringmap

AARDRIJKSKUNDE ringmap

LICHAMELIJKE OPVOEDING - 2 paar sportschoenen, waarvan 1 paar voor binnen

   met kleurvaste zolen

- zwarte joggingbroek

- turn t-shirt, turnbroek en sweater van de school

LATIJN ringmap

GRIEKS ringmap

CHEMIE ringmap

FYSICA ringmap

ECONOMIE ringmap

DUITS (enkel voor 4de jaar) ringmap

MUZIEK (enkel  voor 4 economie en 4 wetenschappen) ringmap

PLASTISCHE OPVOEDING (enkel 3de jaar, behalve Grieks Latijn) potloodgom, 1 (HB) en 1 (2B) potlood

tekenfarde

kleurpotloden

2 goede paardenharenpenselen

de andere materialen zijn vanaf dit schooljaar 

aanwezig in de klas

WORDT BEZORGD DOOR DE SCHOOL

 - schoolagenda

HANDBOEKEN, WERKBOEKEN en RINGMAPPEN

De handboeken kaften:

De handboeken, werkschriften en ringmapen rechtsboven van een etiket voorzien:

naam + voornaam

Op het etiket staat : klas + nummer

vak

Aanbeveling: boeken die in de klas blijven ook op de rug van een etiket voorzien

Voor de handboeken raden we doorschijnende zelfklevende plastiek aan, dit  geeft de grootste stevigheid zodat het handboek 

verschillende jaren kan meegaan. Daarover mag een eigen gekozen kaftpapier.


