Materiaallijst 2020-2021

3e graad Architectuuratelier
3° tot 6° leerjaar

Leenstraat 14 – 8800 Roeselare

051 20 30 29

info@saskroeselare.be

www.saskroeselare.be

Recuperatiemateriaal:

Voor het
maken van
maquettes

Tekenopdrachten

als in deze kolom een kruisje staat, dan hoef je dit NIET aan te kopen

Boodschappenlijstje
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Potloden 3 hardheden: 2, 0 en 3 of 4
Goede kleurpotloden (min. 12 stuks)
Stiftpotlood met vullingen 0,5 mm (hardheid: HB)
Gom
Slijper
Zwarte stiftjes, zo fijn mogelijk bvb. 0,18 of 0,25 mm
Passer (met eventueel opzetstukje voor intkpen of stift)
Metalen meetlat 30 cm
Tekendriehoek 45/45/90 graden : groot formaat/transparant
Tekendriehoek 60/30/90 graden (niet noodzakelijk, is optioneel)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Snijmes (bvb. Stanley) + reservemesjes
Tube lijm voor papier/karton: gewone houtlijm
Doosje kopspelden
papierplakband
schaar
Optioneel , maar niet noodzakelijk.
gekleurd papier
(mooie) stukken golfkarton of ander karton
stiften, plakkaatverf, mengpotjes, spateltjes, potje voor water, goede vod…
moet niet speciaal aangekocht worden, gewoon nakijken en meebrengen
wat je eventueel nog liggen hebt van vroeger
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Belangrijke opmerkingen op achterzijde !!!!!!

BELANGRIJKE OPMERKINGEN











Noteer op al het materiaal duidelijk uw naam
Gelieve (indien mogelijk) te zorgen dat de leerling tegen eind september bovengenoemd
materiaal bij zich heeft in de les. Als u nog vragen hebt over deze lijst, contacteert u best de
leerkracht.
Gelieve eraan te denken aangepaste kledij te dragen tijdens de lessen d.w.z. kledij die tegen een
stootje kan. Er wordt best ook altijd een schort of een oud hemd over de gewone kleren
getrokken.
Tijdens de lessen mogen de leerlingen geen snoep of chips eten.
Er is een pauze voorzien in deze les.
Tijdens de lessen mogen de leerlingen GEEN GSM gebruiken
Bij afwezigheid leerkracht of secretariaat telefonisch of per mail verwittigen aub.

NOG VRAGEN ?



Met vragen over deze materiaallijst kan je best terecht bij jouw leerkracht.



Jouw leerkracht kan je bereiken via het mailadres : Kathy.vanmeeren@saskroeselare.be

