
 

 
 

        
 
 

 

EXEMPLAAR OUDERS 
 

Materialenlijst schooljaar 2015-2016 (gelieve eerst de brief op de achterzijde door te nemen a.u.b!) 
Voel je vrij om uit deze lijst de voor jullie beste keuze te maken! 
 

Kruis aan in de juiste kolom a.u.b. 
 

 Ik wil graag dat de school 
dit voor mijn kind voorziet 

Hier gaan we zelf 
voor zorgen. 

Balpen blauw (geen fluo) vanaf 2e    

Balpen groen (geen fluo) vanaf 2e    

Balpen rood (geen fluo) vanaf 2e    

Vulpen 1e   

Potlood nr 2 – 1e, 2e, 3e, 4e    

Potlood nr 3 – 5e, 6e    

Gom alle klassen   

Potloodslijper 3e, 5e, 6e    

2 lijmsticks alle klassen   

Lat 30 cm  2e, 3e, 4e, 5e, 6e   

Lat 20 cm 1e    

Kleurpotloden (12 stuks) alle klassen   

Schaar alle klassen   

Stiften 2e, 3e, 6e   

1 markeerstift 3e, 4e, 6e    

3 markeerstift 5e    

1 ringmap A4 (rug 4 cm) – 1e en 2e   

1 map A4 met kleppen en elastiek 2e, 3e, 4e    

2 ringmappen A4 (rug 6 cm) 3e,5de   

1 ringmap A4 (rug 4 cm) 4e   

4 ringmappen A4 (rug 6 cm) 6e    

Passer 5e, 6e    

Geodriehoek 3e, 5e, 6e    

Rekenmachine 5e, 6e    

1 tipex roller 5e, 6e   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

        
 
 

EXEMPLAAR SCHOOL 
 

Materialenlijst schooljaar 2015-2016 (gelieve eerst de brief op de achterzijde door te nemen a.u.b!) 
Voel je vrij om uit deze lijst de voor jullie beste keuze te maken! Dit document zo spoedig mogelijk aan de 
leerkracht terugbezorgen aub! 
 

Kruis aan in de juiste kolom! 
 

 Ik wil graag dat de school 
dit voor mijn kind voorziet 

Hier gaan we zelf 
voor zorgen. 

Balpen blauw (geen fluo) vanaf 2e    

Balpen groen (geen fluo) vanaf 2e    

Balpen rood (geen fluo) vanaf 2e    

Vulpen 1e   

Potlood nr 2 – 1e, 2e, 3e, 4e    

Potlood nr 3 – 5e, 6e    

Gom alle klassen   

Potloodslijper 3e, 5e, 6e    

2 lijmsticks alle klassen   

Lat 30 cm  2e, 3e, 4e, 5e, 6e   

Lat 20 cm 1e    

Kleurpotloden (12 stuks) alle klassen   

Schaar alle klassen   

Stiften 2e, 3e, 6e   

1 markeerstift 3e, 4e, 6e    

3 markeerstift 5e    

1 ringmap A4 (rug 4 cm) – 1e en 2e   

1 map A4 met kleppen en elastiek 2e, 3e, 4e    

2 ringmappen A4 (rug 6 cm) 3e,5de   

1 ringmap A4 (rug 4 cm) 4e   

4 ringmappen A4 (rug 6 cm) 6e    

Passer 5e, 6e    

Geodriehoek 3e, 5e, 6e    

Rekenmachine 5e, 6e    

1 tipex roller 5e, 6e   

 
 
NAAM :____________________________________________ KLAS : ___________(schooljaar 15-16) 
                
 
Handtekening ouders, 
 
 



 

 
 

        
 
 

 
 
Betreft: Kosteloos onderwijs en materialenlijst voor de klas.   Kerksken, 29/06/2015 
 
Beste ouder(s), 
 
Op 11 mei 2007 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de kosteloosheid van het basisonderwijs. In alle 
basisscholen moet de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de 
eindtermen te bereiken, strikt gerespecteerd worden. 
(zie omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs”, referentie BaO/2007/05, publicatiedatum 22/06/2007) 

Daarom stelt de school alle materialen nodig voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen gratis 
ter beschikking. 
Anderzijds zouden we het bijzonder jammer vinden met de school nodeloos een aantal materialen aan te kopen. 
Voorbeeld: de meeste kinderen beschikken nog over een meetlat van vorig schooljaar. Een groot deel van jullie 
beslist om deze meetlat weer opnieuw te gebruiken. Zou het dan niet onlogisch zijn om met de school toch 150 (= 
aantal kinderen lagere school) nieuwe meetlatten aan te kopen? 
Sommige leerlingen geven er misschien ook de voorkeur aan om zelf hun materiaal te kopen. 
Daarom vinden jullie op de achterzijde van deze brief een materialenlijst waarop jullie kunnen aanduiden welke 
materialen je eventueel zelf nog verkiest mee te geven of welke de school ter beschikking stelt voor jullie 
kind(eren). 
 
Wij willen hierbij benadrukken dat niemand verplicht kan worden om nog iets van deze materialenlijst aan 
te kopen of mee te geven! Voel je vrij om in bijgevoegde lijst de voor jullie beste keuze te maken! 
 
Materialen die door de ouders voorzien dienen te worden zijn boekentas, pennenzak en kaftpapier.  
 
Materialen die de school ter beschikking stelt zijn en blijven eigendom van de school, zo zullen bijvoorbeeld de 
schoolringmappen einde schooljaar opnieuw ingezameld worden om het volgende schooljaar weer ter 
beschikking te stellen. Indien er bepaalde materialen verdwijnen of stuk worden gemaakt, dienen de ouders deze 
zelf te vervangen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Schoolteam 
Directie 


