Sportbenodigdheden
Naast de opgelegde sportoutfit van de school voorzie je voor alle klas- en keuzesporten onderstaande
benodigdheden, douchegerief, en voldoende water. Iedereen dient steeds in bezit te zijn van propere in- en
outdoor sportschoenen én specifieke sportschoenen die nodig zijn voor jouw keuzesport.
Atletiek

Spikes (indien je deze hebt).

Basketbal

Een reversibel wit/zwart T-shirt, in- en outdoor basketbalschoenen.

Budo

Gi (judogi, Jiu Jitsu gi, karategi), liefst judo gi + obi (gordel), beschermingsmaterialen van eigen
vechtsport (tok, scheenbeschermers, knielappen). Heb je geen gi? Neem dan sportkleding mee.

Dans

Teenstrings.

Golf

Golfmateriaal en golfschoenen. Een zwarte bermuda en/of lange broek worden via de
leerkracht besteld (± € 100.00).

Handbal

Je standaard outfit van de school, geen extra benodigdheden.

SPT/FIT

Een handige sportrugzak voor fietsverplaatsing naar Forward Gym.

Sportklimmen

Klimschoenen, een magnesiumzakje en een handige sportrugzak voor fietsverplaatsing naar de
klimzaal Olympia.

Tennis

Een tennisracket (+ reserve), extra tenniskledij, in- en outdoor tennisschoenen.

Turnen

Brede polsbandjes (zweetbandjes), dunne handschoenetjes (en eventueel ook al eigen lussen)
om aan de rekstok te zwaaien.

Volleybal

Knielappen en stevige volleybalschoenen.

Voetbal

Voetbalschoenen voor kunstgras (geen ijzeren noppen) en scheenlappen indien gewenst.

Wielrennen

Valhelm (verplicht!), lange handschoenen en een fietstrui met lange mouwen.

Zwemmen

Strakke zwemkledij, een zwembril en badmuts. Extra trainingsmateriaal kan doorheen het jaar
steeds worden meegenomen maar is niet verplicht (peddels, plankje, snorkel, ...).

Sport met
een S.
Wat heb je nodig voor een goede start?

grote ringmap (A4): 2 ringen
dunne ringmap (A4): 2 ringen
cursusbladen geruit (A4)
cursusbladen gelijnd (A4)
plastic documentbeschermers
tabbladen
dunne map voor toetsen/taken (2 stuks)
blauwe - rode - groene pen + reserve
lat klein + groot
potlood (hard + zacht + normaal), gom, slijper
stiften in allerlei kleuren
tipp-ex
markeerstiften
kleurpotloden
geodriehoek
passer
rekenmachine (1e graad)
grafisch rekenmachine (2e - 3e graad)*
blok wit tekenpapier (A4, 200gr dikte)
sportoutfit keuzesport
sportoutfit standaard
in- en outdoor sportschoenen
strakke zwemkledij + zwembril
verbanden voor EHBO
voedingsdagboek
kaftpapier
Grafisch rekenmachine ‘Texas Instruments TI-84 plus’: Nieuw aangekocht of tweedehands, zolang het maar dit merk is. In
de wiskundecursus wordt hier mee gewerkt en naar verwezen.

*
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