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         Grimbergen, 22 juni 2020 

 
Benodigdheden vierde leerjaar 

 
Beste ouders, 
 

Op de onderstaande lijst staan de materialen vermeld die uw kind volgend schooljaar in het 4de 
leerjaar nodig heeft. Een aantal van deze materialen zijn verbruiksmaterialen (cat I). Dit betekent 
dat uw kind bij het begin van het schooljaar dit materiaal eenmalig krijgt. Bij verlies of bij stukgaan 
van deze materialen zorgen de ouders voor vervanging. 
Een tweede categorie materialen zijn gebruiksmaterialen die in de klas in voldoende mate 
aanwezig zijn voor alle leerlingen. Bij verlies of beschadiging zullen de materialen via de 
schoolrekening aangerekend worden aan de ouders.   Een aantal materialen worden volledig door 
de ouders bekostigd. Deze materialen vindt u in categorie III. 
 
 
Categorie I (verbruiksmaterialen):  
 
Deze materialen ontvangen de leerlingen éénmalig bij het begin van het schooljaar: 
Deze materialen blijven in de klas:  

- een lijmstift 
- pakket kleurpotloden 

 
Deze materialen ontvangen de leerlingen éénmalig bij het begin van het schooljaar: 
Ze mogen mee naar huis worden genomen, maar moeten telkens terug naar de klas worden 
gebracht.  

- lat van 30 cm + latje van 15 cm     
- schrijfpotlood en gom 
- balpen (groen, rood, zwart en blauw) 
- geodriehoek  
- agenda en bestekmapje  

 
De leerlingen zijn vrij om deze materialen zelf mee te brengen in een compacte pennenzak.  
(Voorbeeld: eigen vulpen i.p.v. balpen van de school, eigen schaar, …) 
 
 
Categorie II (gebruiksmaterialen): 
 

Deze materialen zijn per leerling voorhanden in de klas.  
- handboeken en woordenboek 
- schaar en passer 

 
 



 
Categorie III:  
Deze materialen zijn noodzakelijk en worden door de ouders bekostigd en meegebracht op de 
eerste schooldag. 
 
ALGEMEEN 

- schooltas, brooddoos  
- drinkbus en koekendoosje 
- turnkledij van de school, turnpantoffels met witte zool en turnzak  
- zwemkledij, badmuts en zwemzak 
- kaftpapier en etiketten voor een 5-tal boeken/schriften (mag thuis blijven) 

 
MAPPEN 

- 1 dikke ringmap met hendel en sluitklep (± 7 cm)  
- 1 dunne ringmap (A4/2 cm) → toetsenmap  
- 4 effen gekleurde mappen (groen, blauw, rood, geel) met elastiek:  

• groen = W.O.  

• blauw = taal  

• rood = wiskunde  

• geel = spelling  
- 2 platte mappen met elastiek (kleur naar keuze) → rommelmap + heen- en weermap  
- een 20-tal doorschijnende plastic mapjes → tussenbladen  

 
SCHRIJFGERIEF 

- 3 blanco rollers (1 in pennenzak, de andere thuis houden als reserve)  
- groene en gele markeerstift  
- scherper met potje  
- eventueel: stiften en eigen balpen/vulpen 

 
 
 
Op 1 september vliegen we er onmiddellijk in. 
Daarom rekenen we erop dat je alles de  eerste dag al meebrengt.   

Goed begonnen is half gewonnen.  Voorzie echt ALLES van je naam! 
 
In afwachting van een goede start wensen we je eerst een deugddoende vakantie. 
 
                  
        
  
Directie en leerkrachten vierde leerjaar Prinsenhof             
 


