Leermiddelen Atheneum 6 2021 - 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u informatie over de boeken en andere benodigdheden voor de 6e klas van het
Atheneum.
Onze school werkt met een boekenpakket. Dat wil zeggen dat elke leerling een pakket boeken moet
ophalen voor de start van het nieuwe schooljaar. Dit gebeurt voor Atheneum 6 op
vrijdag 27 augustus 2021, 09.30-10.00 uur, in lokaal 104
Mocht er een probleem zijn met bovenstaand moment, dan mag het pakket met schriftelijke
toestemming van de ouder worden meegegeven aan iemand anders. Wilt u ervoor zorgen dat, als u
niet zelf kunt komen, degene die het pakket ophaalt deze toestemming meeneemt?
Het boekenpakket bevat tekstboeken en werkboeken. Het pakket moet aan het eind van het
schooljaar weer in goede staat worden ingeleverd. We verwachten dat met de boeken voorzichtig
omgegaan wordt (s.v.p. boeken kaften en op de sticker binnenin naam en klas vermelden).
Beschadiging van de boeken heeft financiële consequenties.
In sommige gevallen mogen leerlingen in het werkboek schrijven. Ook zijn er werkboeken die
meerdere jaren worden gebruikt. Dit zullen de leerlingen van de docent van het desbetreffende vak
horen.
Naast de boeken zijn er ook andere zaken die aangeschaft moeten worden. Uiteraard geldt dit
alleen voor de vakken die uw zoon of dochter volgt.
Onderstaand lijstje bevat de zelf aan te schaffen materialen in de 6e klas, cursus 2021-2022.
Algemeen

Voor veel vakken hebben de leerlingen een schrift en snelhechters nodig,
dus een setje schriften en een setje snelhechters is altijd goed.
Atlassen en woordenboeken kunnen worden aangeschaft na overleg met
de docent.
Aardrijkskunde
Aanbeveling: Examenbundel Aardrijkskunde Vwo (ISBN 9789006781472)
Bewegingsonderwijs T-shirt, sportbroek, zaalschoenen; voor buitenlessen: buitensportschoenen
met grof profiel (bijv. kunstgrasschoenen) en evt. trainingspak
BV
dummy (schetsboek) met wit papier
Engels
woordenboek NE-EN en EN-NE
EC/BE
rekenmachine (geen grafische)
Wiskunde
rekenmachine Casio FX-CG50
Muziek/Mediatheek
koptelefoontje (“oortjes”) met snoertje en 3,5 mm jackplug
Daarnaast wordt een aantal zaken centraal geïnd; u ontvangt hiervoor via ons digitale betalingssysteem “Schoolloket”, een nota. Dit betreft voor
Atheneum 6: Bewegingsonderwijs: bijdrage sportoriëntatie: € 30
Sportactiviteit BSM: € 20
Muziek, concertbezoek: ca. € 15
Meerdaagse excursie: ca. € 300
N.B. Excursies zijn i.v.m. de Corona-situatie nog niet gepland en worden pas in rekening gebracht
wanneer ze daadwerkelijk doorgaan.
Mochten er nog vragen zijn of mocht in de eerste schoolweken blijken dat het pakket onvolledig is
of dat er verkeerde boeken in het pakket zitten, dan kan uw zoon of dochter dit melden bij de
boekencoördinator, mevrouw A. Jansonius (kamer 113).
Met vriendelijke groet,
R.L. Stevelmans, rector

