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LEERMIDDELENLIJST VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
De volgende artikelen moeten door de leerlingen worden aangeschaft:  
Let op: Voor klas 7 en 8 wordt de agenda (1Blik agenda) door school verstrekt. 
 
Voor alle klassen: 

 gymkleding   (gymschoenen voor binnen, dus zonder zwarte zool, T-shirt, sportbroek) 

 liniaal met een metalen rand 

 schaar 

 rekenmachine  CASIO  FX 82 MS 2nd Edition 

 A4-schriften met ruitjes 

 A4-schriften gelinieerd 

 Mercurius verstelbare precisiepasser (voor € 15 te verkrijgen bij de Administratie van Michaël college) 

 lijmstift 

 vulpen 

 gum en puntenslijper 

 USB-stick 

 1 rode en 1 blauwe watervaste viltstift M (medium) t.b.v. scheikunde 

 Grote Bosatlas voor het VO 55e druk Noordhoff (LET OP: geen eerdere druk, tenzij broer/zus 54e druk al 
heeft) 

 
Daarnaast zijn de volgende woordenboeken noodzakelijk (pocketuitvoering Van Dale): 

 Nederlands woordenboek  

 Engels - Nederlands / Nederlands - Engels woordenboek  

 Frans – Nederlands / Nederlands - Frans woordenboek 

 Duits – Nederlands / Nederlands - Duits woordenboek 
 
Daarnaast zijn er nog specifieke dingen per vak nodig  die door de leerlingen zelf aangeschaft dienen te worden: 
 

 Klas Wiskunde Tekenen 

7  1 Geo driehoek met basis van 14 cm (geen 
flexibele) 

 Vulpotlood 0,5 mm 

 Lyra (Waldorf/Ferby) kleurpotloden, 12 stuks 

 Potloden HB, 2B 

 Pritt lijmstift (niet vloeibaar) 

 zwarte fineliner 

8  1 Geo driehoek met basis van 14 cm (geen 
flexibele) 

 Vulpotlood 0,5 mm 
 

 Lyra (Waldorf/Ferby) kleurpotloden, 12 stuks 

 Potloden HB, 2B 

 Pritt lijmstift (niet vloeibaar) 

 zwarte fineliner 

9  1 Geo driehoek met basis van 14 cm (geen 
flexibele) 

 Vulpotlood 0,5 mm 
 

 Lyra (Waldorf/Ferby) kleurpotloden, 12 stuks 

 Potloden HB, 2B 

 Pritt lijmstift (niet vloeibaar) 

 zwarte fineliner 

10  1 Geo driehoek met basis van 14 cm (geen 
flexibele) 

 Vulpotlood 0,5 mm 
 

 Havo/vwo leerlingen: in overleg met docent 
over aanschaf grafische rekenmachine 

 Lyra (Waldorf/Ferby) kleurpotloden, 12 stuks 

 Potloden HB, 2B 

 Pritt lijmstift (niet vloeibaar) 

 zwarte fineliner 


