
Aankooplijst boeken en 

gereedschappen 2022-23

Naam : ........................................

In de onderstaande lijst vindt u de boeken die u dit schooljaar nodig zal hebben. Huurboeken 

worden op het einde van het schooljaar terug ingediend. 

Omschrijving HuurVak Prijs

Boeken5HT

Ana-5101 €    23,50NeeGeonatura 5 : tso/kso Van In

Eng-5106 €    30,00NeeTrack 'n trace 5 Van In

Fra-5106 €    25,10NeeCoup de Pouce 5T W-Pl

Fra-5101 €     8,15NeeCoup de Pouce 5T : scien. et tech. W-Pl

ges-5102 €    16,00NeeMemoria  concreet 5 Pelckmans

ned-5106 €    31,45NeeNetwerk Taalcentraal 5 (2/3u) Van In

Wis-5101 €    41,90NeeTop 5/6: reële functies en algebra (2u) W-Pl

Div-0003 €     5,00Neehuistaakbladen - schoolmapje

 €   181,10



In  onderstaande lijst vindt u de gereedschappen die u vorig jaar heeft gekocht. Verloren 

gereedschappen kunnen via de onderstaande lijst besteld worden.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Gereedschappen hout vroeger reeds aangekocht. Aanvulling bij verlies.

Ontvangen Nabestelling

5HT

€  48,00Gereedschapskoffer 28' (710x308x285)

€  7,00Beiteltas Stanley 12-vaks

€  10,50Houtsteekbeitel met slagkap 6 mm

€  11,00Houtsteekbeitel met slagkap 12mm

€  12,50Houtsteekbeitel met slagkap 18mm

€  17,50Rugzaag 350mm Hardpoint

€  1,00Schrijnwerkerspotlood 225mm

€  4,00Plooimeter hout 2m wit/geel

€  1,00Paringspotlood rood-blauw

€  1,50Borstel plat 30mm

€  1,50Lijmborsteltje 4/10mm

€  3,50Steker vierkant

€  6,50Ijzeren hamer 16/230gr

€  23,00Winkelhaak 300mm met schaalverdeling

€  10,00Kruishout 1 punt beuk

€  11,00Afwetsteen combi K120/400  100x50

€  5,50Veiligheidsbril blanke lens

€  17,00Gehoorbescherming Optime I

€  5,00Cilinderhangslot 35mm (sleutel)

€  19,00Spanvijs 300/120mm

€  11,00Houtsteekbeitel met slagkap 10mm

€  11,00Houtsteekbeitel met slagkap 14mm

€  14,50Houtsteekbeitel met slagkap 25mm

€  2,50Sterschroevendraaier PZ1x80

€  4,00Sterschroevendraaier PZ2x100

€  4,50Grote platte schroevendraaier 8x175

€  8,50Nijptang 530/4 180mm

€  23,00Borenset 1-10 per 0.5mm

€  4,50Verzinkboor hout 16/8x50mm

€  2,00Nageldrijver RN103C-2

€  8,50Klauwhamer

€  11,50Bitset 13-delig, PZ 1-2-3, TX 10-15-20-25 , houder

€  10,50Handschuurblok D125mm

€  25,50Spuitmasker compleet

€  18,00Leugenzwee 250mm

€  3,00Rolmeter 3mx19mm

€  8,00Inbussleutelset 1.5-10mm 7-delig

€  3,50Bitsdrager magnetisch 60mm

€  1,50Bits PZ 1x25

€  1,50Bits PZ 2x25



In  onderstaande lijst vindt u de gereedschappen die u vorig jaar heeft gekocht. Verloren 

gereedschappen kunnen via de onderstaande lijst besteld worden.

 € 393,00



In  onderstaande lijst vindt u de kledij die u dit schooljaar nodig zal hebben. Bij de materiaaluitdeling 

wordt de kledij gepast. In het begin van het schooljaar wordt de bestelde kledij geleverd.

Wie reeds kledij besteld heeft in voorverkoop hoeft geen kledijlijst meer in te vullen.

De vooraf ingevulde bestellijst zal bij de boekenverkoop klaar liggen en het kledijpakket zal 

klaarliggen in het lokaal van de kledijverkoop.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Kledij

Ontvangen Nabestelling

5HT

€  33,00Broek Planam op maat te kiezen

€  23,00Sweater met LOGO

€  10,00T-shirt grijs met logo

€  10,00turntruitje op maat te kiezen

€  10,00turnbroekje op maat te kiezen

€  37,00Veiligheidsschoenen op maat te kiezen

 € 123,00


