
 
 

Leermiddelen 3e klassen 2022 - 2023 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Hierbij ontvangt u informatie over de boeken en andere benodigdheden voor de 3e klas. 
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 de 3e klassen op 
 
      donderdag 18 augustus 2022 in lokaal 107      
           11.00-11.30 uur atheneum 3 

11.30-12.15 uur havo 3 
vrijdag 19 augustus 2022 in lokaal 105 

10.15 – 11.15 uur mavo 3 
 
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 3e klas, cursus 2022-2023. 
 
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. 

Bewegingsonderwijs T-shirt, sportbroek, zaalschoenen; voor buitenlessen: buitensportschoenen 
met grof profiel (bijv. kunstgrasschoenen) en evt. trainingspak 

Engels woordenboek NE-EN en EN-NE  
BV/CCV        Snelhechter met blanco papier; 1 potlood grijs HB, 1 potlood grijs 2B, gum, 

puntenslijper, 1 fineliner zwart 0,5 cm, lijmstift en schaar, doosje 
kleurpotloden  

Wiskunde                 rekenmachine Casio fx-82 MS, gum, potlood, passer en geodriehoek  
Muziek/Mediatheek  koptelefoontje (“oortjes”) met snoertje en 3,5 mm jackplug 
 
Daarnaast wordt een aantal zaken centraal geïnd; u ontvangt hiervoor - via ons digitale betalings-
systeem “WisCollect” - een betalingsverzoek. Dit betreft voor: 
Atheneum 3: Excursie Geschiedenis (Ieper): € 30 à € 40 
  Klassikaal bezoek UT: € 15  
    Excursie Latijn (Leiden): € 32 
Havo 3: Excursie Duits (Keulen): € 45 
        Klassikaal bezoek Hogeschool Arnhem-Nijmegen (LOB): € 10 
Mavo 3:    Sportactiviteit LO2: € 20  
     LO2: kosten t-shirt, sportvest, e.d.: € 50  
  Excursie “Gedrag” (Biologie): € 25 
 
Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het De Heemgaard 
gekozen om met laptops in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking 
aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke leerling toegang geven tot 
digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij laptops aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u 
zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Meer informatie kunt u vinden bij: 
https://easy4u.nl/nl/info?code=B4HVSYM  
 
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail 
naar help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl. 
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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 W. Schouten,  ✉ w.schouten@heemgaard.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
R.L. Stevelmans, rector 


