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Grimbergen, juni 2022 

 

 

Benodigdheden tweede leerjaar 

 

 
Beste ouders, 

 

 

Op de onderstaande lijst staan de materialen vermeld die uw kind volgend schooljaar in 

het tweede 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:  

Deze materialen ontvangen de leerlingen eenmalig bij het begin van het schooljaar. 

-een blauwe en groene balpen 

-een schrijfpotlood en gom 

-een lijmstift  

-kleurpotloden 

-meetlat 

 

Categorie II: 

Deze materialen zijn voorhanden in de klas. Bij verlies of beschadiging worden ze 

aangerekend via de schoolrekening.  

⚫ handboeken en schriften 

⚫ schaar 

⚫ rapportmapje 

⚫ agenda 

 

 

 

 

 



 

Categorie III: 

Deze materialen zijn noodzakelijk en worden door de ouders bekostigd. 

− boekentas (best niet te zwaar, we moeten naar de 2de verdieping!) 

− lege pennenzak voor in de klas (om de balpennen en potloden die ze van de school 

krijgen in te steken) enkel voor 2B en 2C. 

− een platte huiswerkmap met elastiekjes (A4) 

− 1 ringmap met hefboom met 2 ringen (A4, rug van 7 cm) 

− 10 doorschijnende insteekmapjes met gaatjes  

− kaftpapier en etiketten  

− slijper met potje 

− washandje (enkel voor 2B en 2C) 

− turnpantoffels met bleke zool 

− turnkledij van de school 

− turnzakje 

− badpak/zwembroek 

− badmuts  

− brooddoos/drinkbus/fruitdoosje/koekendoosje 

− pennenzak met schrijfgerief/kleurpotloden voor kinderen die naar de huiswerkklas 

gaan.  

 

 

Zorg ervoor dat je naam op alle persoonlijke spullen staat. 
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