
 

  

  

  
  
  
  
  
  

Aan de ouders/verzorgers van de   leerlingen van leerjaar 1 (202 1 - 202 2 )   

    

Oldenzaal, 2 9   juni   202 1   

    

Betreft: zelf aan te schaffen leer -   en hulpmiddelen   

    

Geachte ouder, verzorger,     

Voor uw zoon/dochter dient u een  laptop met Windows 1 0   aan te schaffen. Hierover heeft u reeds  

een    e - mail ontvangen  op   27   mei .   

Ouders en leerlingen  kunnen op de  web site alle informatie vind en onder  Thij  - >   O uders/ V erzorge rs   

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers /     

Tevens zullen er ook een aantal leer -   en hulpmiddelen aangeschaft moeten worden. De  

schoolboeken bestelt u via  SOM today   bij  Idd ink.   De boeken zullen worden thuisbezorgd.   Zie  

hiervoor  ook  de e - mail die u op 27 mei ontvangen heeft.   

Via  mijn.tc c - leerling.n l   komt de leerling op het leerlingenportaal . Dit portaal is speciaal voor  alle  

leerlingen van TCC   en per locatie.   

Hieronder vindt u een overzicht van de aan te schaffen leer -   en hulpmiddelen   

  

Algemeen:   

-   Een papieren agenda   

-   Pennen (diverse kleuren)   

-   Markeerstiften   

-   Lidmaatschap bij de  bibliotheek (gratis)   

-   Plakstift   

-   Schaar   

-   Snelhechters   

-   Een goede  sleutelhanger voor je kluis sleutel   

    

Nederlands:   

-   Gelinieerd A4 - schrift   

    

Engels:   

-   Gelinieerde schriften A4   

-   Woordenboek Engels - Nederlands   
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Duits: (1B en 1KT)  

- Gelinieerde schriften A4  

   

Frans: (1TH-1HV-1VE)   

- Gelinieerde schriften A4  

   

Lichamelijke Opvoeding:  

- Een overwegend wit T-shirt met korte sportbroek/sportlegging  

- Een degelijke sportschoen (geen sneakers) en deze mogen niet voorzien zijn van noppen  

   

Wiskunde:  

- Geodriehoek (niet flexibel)  

- Passer  

- Potlood  

- Groot ruitjesschrift (A4 –formaat met ruitjes van 1x1 cm)  

- Tijdens de lessen wiskunde is uitsluitend de wetenschappelijke rekenmachine Texas 

Instruments    type TI-30XB toegestaan.  

   

Geschiedenis (1KT-1TH-1HV-1VE)   

- Gelinieerd A4 schrift  

- Snelhechters  

  

Aardrijkskunde: (1KT-1TH-1HV-1VE)  

- Gelinieerd A4 schrift  

  

M&M (1B-klassen):  

- Gelinieerd A4 schrift  

- Snelhechters  

  

Wetenschaporiëntatie (WO) Onderzoekstijd (1VE)  

- Gelinieerd A5 schrift met harde kaft  

- Snelhechter  

  

  

  

Levensbeschouwing:  



 

-A3 schrift, gelinieerd  

   

Mens & Techniek:  

- A4 groot ruitjesschrift  

- Rekenmachine  

- Geodriehoek (niet flexibel)   

   

 Biologie:  

- Gelinieerd A4 schrift  

  

Beeldende vorming:  

  

- Hema tekenboek blanco 32.6 X 24.3 met spiraal (zie hierboven)  

- HB + 2B potlood (+4B en 6B wordt aanbevolen)  

- Doosje van 12 stuks kleurpotloden (Caran d’Ache of Bruynzeel)  
- Fineliner(s) zwart (in diverse diktes wordt aanbevolen)  
- Schaar  
- Plakstift (Pritt of Bison)  

- Gum  

- Puntenslijper  

  

Muziek:  
- Gelinieerd schrift   

- Snelhechter of map (2 rings)  

- Een (niet al te dure) koptelefoon (bijvoorbeeld mp3-oortjes) met normale (3,5 mm jack)   

aansluiting  

  



 

  

  

Digitale Geletterdheid (DG):  

-Een (niet al te dure) koptelefoon (bijvoorbeeld mp3-oortjes).De koptelefoon moet passen op je  

Laptop.   

   

Tip:  

Om goed te leren plannen zou u voor uw zoon of dochter op bijvoorbeeld  www.mijnwerkplekje.nl 

of  https://mestre.nl/shop/agendas/planagenda-2021-2022/ een planagenda kunnen bestellen.  

  
 Wilt u ervoor zorgen dat de schoolboeken direct na ontvangst gekaft worden.  

   

Met vriendelijke groet,  

Mede namens de mentoren,  

De afdelingscoördinatoren onderbouw,  

  

Marie-José Vreeswijk    1-2 B, BK en VE  

Esther Pronk      1-2 TH en KT  

Alecxandra Franken    1-2 HV  
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