Lijst benodigdheden Havo Ambelt Hengeveldcollege
Algemeen:
• Een stevige (rug-)tas
• 1 Multomap (23 rings) met 10 tabbladen (zie voorbeeld)
en gelinieerd papier
• 5 snelhechters om af en toe een werkstukje in te leveren
• Kaftpapier en naamstickers
• Etui
• Oordopjes of koptelefoon voor het werken op een computer
• Havo 1 en Trajectklas gebruiken een Plenda, aangeschaf door
school. Vanaf Havo 2 kopen lln. zelf een planner / agenda.
Bij voorkeur gebruiken ze ook Plenda, anders…..
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Agenda zónder al te veel afleidende afbeeldingen/mopjes e.d.;
De hele week moet op 2 blz. naast elkaar zijn weergegeven
Dag-Maand-Jaar aanduiding duidelijk in Nederlands
Per dag ruimte van 7 tot 9 regels

2 blauwe/zwarte pennen voor normaal schrijfwerk
2 rode/groene pennen voor nakijken en verbeteren
2 grijze potloden
Puntenslijper
Gum
Kleurpotloden, setje diverse
Schaar
Lijmstift
USB-stick

Wiskunde:
• Geodriehoek, met gradenboog (zie afbeelding, liefst flexibel)
• Passer (liefst zoals op afbeelding, i.v.m. veelvuldig gebruik
en stevigheid)
• Rekenmachine (bij voorkeur Casio Classwiz FX-82EX,
je kunt hierop heel goed op de display zien wat je berekent)
• 2 A-4 formaat wiskunde schriften (ruitjes van 1cm x 1cm),
liefst mét kantlijn
Talen: Nederlands - Engels – Frans (en vanaf Havo 2 ook Duits)
• Woordenboeken (bijv. Prisma of Wolters)
Aardrijkskunde:
Bosatlas 55e druk ISBN 9789001120351.

(We beseffen dat dit best een investering is, maar wel erg
praktisch; Atlas-opdrachten kunnen niet allemaal op school
worden gemaakt. Een atlas wordt ook in vervolgjaren t/m het
eindexamen gebruikt en gaat zo de hele schoolloopbaan mee. Net
als woordenboeken voor de talen hoort zo’n naslagwerk eigenlijk
bij de inventaris van studerende kinderen.)

Beeldende Vorming:
• HB en 2B potloden
Gym:
• Gymkleding: broek, t-shirt, zaalschoenen.
• Opfrisspullen: handdoek en deodorant-roller (geen glas, geen spuitbus).

