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BOEKENLIJST VAN DE NEDERLANDSTALIGE AFDELING 

Klas 4 – Lagere School 

VAK 
TITEL-

SCHRIJVER 

ISBN 

nummer 
UITGEVERIJ 

Taal 

Taal in beeld 

versie 2 

taalboek 6A  

 

Taal in beeld 

versie 2 

taalboek 6B  

 

Taal in beeld 

versie 2 

Uitlegkaarten 6 

978 90 487 

1682 1 

 

978 90 487 

1686 9 

 

978 90 487 

1712 5 

Malmberg 

 

bestellen kan bij  

http://www.heutink.nl  

https://www.libeurop.eu/fr_FR/shop/category/

livres-scolaires-eeb2-eeb2p4-primary-4-

eeb2p4nl-nederlandse-sectie-1611 

‘Van Dale’ 

Basiswoordenbo

ek Nederlands 

97894607728

87 

Van Dale 

bestellen kan bij  

http://www.heutink.nl  

www.bol.com 

Wereldoriënta

tie 

De Kleine 

Bosatlas – 61e 

editie 

978 90 011 

1202 8 

Noordhoff 

bestellen kan bij  

http://www.heutink.nl 

http://www.heutink.nl/artikel/alles-van-

heutink/100_623023  

 

Sport 
Zaalsportschoenen, kort broekje, t-shirt in een tas. 

Zwemkleding, badmuts, handdoek, duikbril (neusknijper) in een tas. 

Wiskunde 
Intermath (wordt aangekocht door de school) 

 

Godsdienst of 

moraal 

Gelieve te kijken op de website van school  

English Please have a look at the special ESOL book list on our WEB site 

Français Veuillez consulter la liste à part sur notre site WEB 

Deutsch Bitte beachten Sie die gesonderte Liste auf der Homepage der Schule 

Diversen 

Etui met ritssluiting, 3 grijze potloden (HB), puntenslijper,  passer, grote lijmstift 

(Pritt), eenvoudige rekenmachine ( bv. Junior te bestellen bij Heutink ), 

kleurpotloden, stiften, schaar, Koptelefoon voor ICT, geodriehoek, lange lat (30 

cm), balpennen (groene en blauwe) 

De leerkracht 

voorziet 

schriften, mappen ( voor DDM en huiswerk ), agenda, werkboeken,  

cursusblokken, taalboeken met extra werk, rekenboeken met extra werk. 

Dit wordt allemaal verrekend met de klassenkas.   

Extra tips : Voor de lessen van tweede taal en godsdienst/moraal verhuist uw kind van de ene 

klas naar de andere.  

Voorzie al het materiaal van uw kind van een naam. Zo voorkomt u 

misverstanden in de klas.   

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter alle materialen bij het begin van het schooljaar heeft 

aangeschaft. 

  

http://www.heutink.nl/
http://www.heutink.nl/
http://www.heutink.nl/
http://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_623023
http://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_623023

