Beleid Schoolmateriaal
We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor alle materialen, die zij gebruiken in de
school. We leggen daarbij tevens de focus op het verantwoord omgaan met je eigen spullen, de
spullen van een ander en de materialen van school. We leren daarom de kinderen zorgvuldig om te
gaan met de spullen die zij in bruikleen hebben. Wanneer blijkt dat de schoolmaterialen kapot zijn
gegaan door vernieling of onvoorzichtig gebruik, zijn de ouders verantwoordelijk voor de kosten die
voor vervanging gemaakt moeten worden.
Jaarlijks krijgen de kinderen een aantal materialen van school, maar we vragen u ook om uw kind een
aantal schoolspullen van thuis mee te laten nemen om op school te gebruiken.
Per groep geven we aan wat de leerlingen ontvangen en extra nodig hebben.

Kleuterbouwgroep (groep 1 en 2):
Alle kinderen krijgen bij de start op school:
• Een eigen luizenzak met hun naam om hun jas in op te bergen
Een luizenzak wordt eenmalig verstrekt en wordt gebruikt t/m groep 8. Mocht deze kapot gaan wordt
er van u verwacht een nieuwe aan te schaffen. (Verkrijgbaar bij de directeur á € 3,50).
Zelf meenemen:
• Het is handig om deze luizenzak extra te labelen ter herkenning met een sleutelhanger.

Onderbouwgroep 3
Deze materialen krijgen de leerlingen van school:
• Alle kinderen krijgen eenmalig een doos met driekantige kleurpotloden (de inhoud wordt in
groep 4 en 5 aangevuld)
• Een grijs driekantig potlood om te schrijven
• Eenmalig een gum, een plakstift en een kladblok
• Een map die gebruikt wordt t/m groep 8 om de losse papieren netjes in te bewaren
Zelf meenemen:
• Een etui om de losse onderdelen in op te bergen (liever geen doosje)
• Enkele whiteboard stiften (om op de wisbordjes te schrijven)
• Eventueel eigen grijs potlood, gummetje en een gesloten puntenslijper. Dit is dus niet
noodzakelijk. Let op: Geen Stabilo-potloden!

Onderbouwgroep 4
Deze materialen krijgen de leerlingen van school:
• De leerlingen van groep 4 krijgen een eigen tablet (ter waarde van € 150,-) in bruikleen van
school. Bij schade aan een tablet (mocht dit het geval zijn door onrechtmatig/onhandig
gebruik), is het de bedoeling dat ouders hun eigen verzekering inschakelen (ter compensatie
van de borg).
• De inhoud van de doos met kleurpotloden wordt aangevuld
• Een grijs potlood om te schrijven
• Eenmalig een eigen pen (deze kan meegaan t/m groep 8. De vullingen worden op school
verstrekt).
• Eenmalig een gum, een plakstift en een kladblok
Zelf meenemen:
• Een etui om de losse onderdelen in op te bergen (liever geen doosje)
• Enkele whiteboard stiften (om op de wisbordjes te schrijven)
• Eventueel eigen grijs potlood, gummetje en een gesloten puntenslijper. Dit is dus niet
noodzakelijk. Let op: Geen Stabilo-potloden!

Bovenbouwgroepen 5 en 6
Kinderen mogen vanaf groep 5 zelf kiezen met welke pen ze het fijnste schrijven. Mits dit een blauw
schrijvende pen is.
Deze materialen krijgen de leerlingen van school:
• Alle leerlingen krijgen een eigen Chromebook (ter waarde van € 300,-) in bruikleen van
school. Bij schade aan de Chromebooks (mocht dit het geval zijn door onrechtmatig/onhandig
gebruik), is het de bedoeling dat ouders hun eigen verzekering inschakelen (ter compensatie
van de reparatie- of vervangingskosten).
• Een grijs potlood
• De kleurpotloden worden indien nodig aangevuld (mits de doos er nog is)
• Een plakstift
• Een kladblok
• Een gum
Zelf meenemen:
• Minimaal 2 goed schrijvende blauwe pennen en een eigen (extra) potlood en gum
• Enkele markers (om teksten te markeren)
• Een etui waar alles in past (Kleurpotloden rood en groen moet altijd in hun etui zitten)
• Een set whiteboard stiften (voor de wisbordjes)
• Een muis (met usb aansluiting)
• Een eigen goedwerkende koptelefoon of oortjes
• Eventueel eigen kleurpotloden en een gesloten puntenslijper

Bovenbouwgroepen 7 en 8
Deze materialen krijgen de leerlingen van school:
• Alle leerlingen krijgen een eigen Chromebook (ter waarde van € 300,-) in bruikleen van
school. Bij schade aan de Chromebooks (mocht dit het geval zijn door onrechtmatig/onhandig
gebruik), is het de bedoeling dat ouders hun eigen verzekering inschakelen (ter compensatie
van de reparatie- of vervangingskosten).
• Een grijs potlood
• Een plakstift
• Een kladblok
• Een gum
Zelf meenemen:
• Minimaal 2 goed schrijvende blauwe pennen en een eigen (extra) potlood en gum
• Enkele markers (om teksten te markeren)
• Een etui waar alles in past (Kleurpotloden rood en groen moet altijd in hun etui zitten)
• Een set whiteboard stiften (voor de wisbordjes)
• Een muis (met usb aansluiting)
• Een eigen goedwerkende koptelefoon of oortjes
• Een eenvoudige (kleine) rekenmachine
• Een eenvoudige (goedkope) agenda
• Eventueel eigen kleurpotloden en een gesloten puntenslijper
• Eventueel een eigen geodriehoek

