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Leermiddelenlijst 2020-2021 
  
In dit boekje treft u alle benodigde informatie aan over de leermiddelen die de leerlingen het 
komende schooljaar nodig hebben. 
  
Al jaren heeft het bestuur van de Veluwse Onderwijs Groep, waaronder het gymnasium valt, 
een eigen leermiddelen fonds (LMF). Dit houdt in dat  u zelf geen boeken meer bij Van Dijk 
Educatie hoeft te bestellen. Het LMF zorgt ervoor dat aan het begin van het schooljaar voor de 
leerling het juiste pakket leermiddelen klaar ligt. 
De boeken zijn eigendom van het LMF en dienen aan het eind van het schooljaar weer 
ingeleverd te worden op school.  
 
De leermiddelen die via het LMF verstrekt worden zijn, aan de hand van het 13 cijferig ISBN, 
gecontroleerd op de juiste druk. Mocht u desondanks een leermiddel van de verkeerde druk 
ontvangen dan kunt u dit inruilen tegen een ander exemplaar. Dit kan bij het 
leermiddelenfonds, hetgeen gevestigd is onder de aula van de KSG, Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 
42. 
  
 
Ophalen leermiddelpakket 
Het pakket dient op vrijdag 28 augustus 2020 opgehaald te worden volgens het 
afhaalschema vermeld op de site van de school.  
De boeken zullen uitgereikt worden in een doos, houd hier rekening mee bij het ophalen. 
 
Toelichting leermiddelenlijst 
Bij het pakket zit een leermiddelenlijst waarop aangegeven staat welke leermiddelen zijn 
meegegeven. Deze lijst dient goed gecontroleerd te worden met het meegegeven pakket. 
Tevens zijn er leermiddelen die meegenomen dienen te worden naar het volgende schooljaar, 
dit staat vermeld in de titel van het boek.  
Ook bevindt zich dan een sticker op het boek met de melding hiervan. 
Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een lijst met boeken die zij weer in dienen 
te leveren. 
 
 
Kosten 
De overheid heeft een regeling getroffen waardoor ouders/verzorgers met ingang van het 
schooljaar 2009-2010 voor hun kinderen geen schoolboeken meer hoeven te betalen. Dit 
betekent dat tekstboeken, werkboeken, bijbehorende cd’s, dvd’s, examenbundels, project– en 
tabellenboeken, door de school gemaakt lesmateriaal en licenties voor online lesmateriaal voor 
de ouders/verzorgers gratis zijn.  
 
Naast deze leermiddelen moet de leerling zelf nog een aantal boeken en/of artikelen 
aanschaffen. Deze vallen niet onder de gratis leermiddelenregeling van de overheid. Dit betreft 
zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedragers zijn.  
Hieronder vallen schriften, mappen, pennen, tekenmateriaal, rekenmachine, sportkleding, 
gereedschap, beschermende kleding/bril, usb-stick, laptop, atlas, woordenboeken, lees– en 
literatuurboeken, de kosten voor ict-applicaties (zoals bijv. tekstverwerking), sportoriëntatie en 
culturele activiteiten. 
 
Verderop in dit boekje staat vermeld welke leermiddelen de leerling zelf dient aan te schaffen. 
 
 
Waarborgsom 
Ondanks het feit dat het leermiddelenpakket, dat door de school gratis ter beschikking wordt 
gesteld, een grote waarde vertegenwoordigt, is er besloten om géén borg in rekening te 
brengen. Kosten die ontstaan door schade of door zoekraken van de leermiddelen worden op  
de leerlingen en/of hun ouders verhaald. 
 
 



 Regels 
• De leerlingen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de boeken. 

Eventuele schade, ook als het door anderen aangebracht is, zullen direct aan de 
ouders/verzorgers doorberekend worden. 

• In elk boek zit een sticker geplakt, hierop dient de leerling zijn gegevens in te vullen en het 
schooljaar waarop het betrekking heeft. 

• De boeken dienen direct na ontvangst gekaft te worden met stevig kaftpapier. 
•  Er mag nooit in boeken geschreven worden, niet met pen en niet met potlood. Alleen in 

werkboeken die de status verkocht hebben (zie pakketlijst). Als een werkboek niet 
beschreven mag worden en aan het eind van het jaar weer ingeleverd moet worden staat 
dit vermeld op de sticker binnen in het boek en staat er verhuurd als status op de 
pakketlijst.  

• Voor dyslectische leerlingen geldt deze regel niet, echter pas na toestemming van de 
mentor / afdelingshoofd. 

• Boeken die ongeoorloofd beschreven zijn, worden behandeld als beschadigd en moeten 
betaald worden.  

 
 
Door de leerling zelf aan te schaffen materiaal: 
 
Het is van belang dat de leerling in het bezit is van goed schrijfmateriaal, een schaar, een 
lijmstift en een agenda. 
 
Woordenboeken 
Elke leerling dient in het bezit te zijn van een Nederlands woordenboek(Koenen). 
 
Indien er een vreemde taal in het vakkenpakket zit dan dienen ook de woordenboeken van de 
desbetreffende taal in het bezit te zijn. 
 
Frans:     Van Dale pocketwoordenboek Frans – Nederlands, ISBN 9789460774263 
     Van Dale pocketwoordenboek Nederlands – Frans, ISBN 9789460774256 
Duits:     Van Dale pocketwoordenboek Duits – Nederlands, ISBN 9789460770579 
     Van Dale pocketwoordenboek Nederlands – Duits, ISBN 9789460770555 
 
Voor Engels is het advies om de volgende woordenboeken aan te schaffen (niet verplicht):  
Cambridge of Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Van Dale middelgroot woordenboek Engels – Nederlands  
Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands – Engels 
 
Alleen voor klas 4, 5 en 6: 
Latijn:  Woordenboek Latijn-Nederlands (slappe omslag), (Prof. Dr.H. Pinkster, oudere 

druk is ook toegestaan), ISBN 9789089645036 
Grieks: Woordenboek Grieks-Nederlands (4e druk), ISBN 9789087719999, 

C.A.M.Hupperts 
 
Overleg eerst met de docent indien u al een ander woordenboek in bezit heeft of als 
iets niet duidelijk is. 
 
 
Atlas 
Indien leerlingen het vak aardrijkskunde volgen dan dient de leerling in het bezit te zijn van  
‘De Grote Bosatlas’. Voor alle klas 1, 2, 3 en 4 leerlingen is dit de 55e editie, voor alle andere 
leerlingen de 54e editie. 
 
Snelhechters en 23 rings multomap 
Iedere leerling moet in het bezit zijn van een aantal snelhechters en een 23 rings multomap, 
deze worden voor verschillende vakken gebruikt. 
 



 
 
 
Wiskunde 
• Geo-driehoek 
• Passer 
• A4-schrift met ruitjes van 1 cm (onderbouw 2 schriften) 
• A4-schrift met ruitjes (0,5 cm of 1 cm) (bovenbouw 1 schrift) 

 
Rekenmachine 
Voor alle klassen is een rekenmachine verplicht voor wiskunde.  
Daarnaast is bij diverse andere vakken in alle klassen ook een rekenmachine nodig. 
Via school kan de Casio FX82EX-ClassWiz goedkoop aangeschaft worden voor €11,90 (incl btw). 
 
Voor het vak wiskunde is in de bovenbouw een grafische rekenmachine verplicht. 
Wij werken met de Casio FX-CG50 met kleurenscherm en verplichte examenstand.  
Deze kan via school goedkoop aangeschaft worden voor €92,50 (incl btw). 

 
Tekenmateriaal  leerjaar  2  
Zorg ervoor dat het setje uit leerjaar 1 weer compleet is. 
 
Gymnastiek 
Zaal:  - t-shirt (korte of lange mouwen) 
 - sportbroek (korte of lange)  
 - sportschoenen (GEEN zwarte zolen!) 
Veld: idem als zaal – sportschoenen mogen rubber noppen hebben 
  
Alle vakken, alle klassen 
“Oortjes”. Bij veel vakken wordt gebruik gemaakt van computermateriaal waarbij 
geluidsfragmenten worden afgespeeld. Elke leerling dient de beschikking te hebben over 
oortelefoontjes of vergelijkbaar materiaal. 
 
 
 
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met het AVOO Leermiddelen Fonds: 
LMF@avoo.nl , tel.055 – 526 03 83 (donderdag 9.00-14.00) / 055 – 539 38 63 (maandag 9.00-
14.00) 
 
Mw. G. Dibrani, 
Mw. M. Vlemmings 
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