
Wat heb ik nodig om naar de middenbouw te gaan ?  
 

Beste kinderen, ouder(s) en opvoeder(s) 

Op 1 september 2020 start je kind in de middenbouw. Een hele stap! En natuurlijk willen jullie op 1 

september goed voorbereid zijn.  

Wij willen jullie daarom nu alvast twee lijsten meegeven met de materialen die nodig zijn om de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken.  

Welke materialen voorziet de school (gratis):  
Lijst met materialen Voorbeelden: 

Schrijfgerief Potlood, pen, gom, slijper, enz …  

Meetmateriaal Lat, geodriehoek, tekendriehoek, klok, thermometer, 

weegschaal, enz, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, enz …  

Knutselmateriaal Lijm, schaar, tekenpapier, enz, …  

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, enz, … 

Kinderliteratuur Prentenboeken, leesboeken, enz …  

Handboeken, schriften, werkboeken, 

fotokopieën, kaften, enz …  

 

Informatiebronnen Woordenboeken, documentatiemateriaal, enz, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, enz, …  

ICT materialen  Computers, laptop, iPad, …   

Andere Atlas, kompas, passer, zakrekenmachine, enz, … 

 

Welke materialen zorg je zelf voor (zet je naam en eventueel je nest erop):  
Lijst met materialen  

Drinkfles met water In de klas krijgen de kinderen ook de mogelijkheid om een 

drinkbeker te gebruiken voor kraantjeswater te drinken.  

10-uurtjes doos 

 

Een gezond tussendoortje zonder verpakking. Zo zorgen  

we voor minder afval.   

Fruitdoosje Elke dag eten we samen in de namiddag een stukje fruit.  

Een fruitdoosje beschermt je materiaal in je boekentas. 

Brooddoos Voorzie een gezond lunchpakket voor je kind en stop het in 

een brooddoos. 



Stevige boekentas (min A4 model) Let erop dat je de boekentas die je aankoopt  niet te zwaar 

weegt. Stop zeker niet meer in de boekentas dan echt 

nodig is. 

Turnzak Met daarin een short, t-shirt en turnpantoffels.   

Deze spulletjes brengt je kind de dag zelf mee en gaat ’s 

avonds terug mee naar huis (om vieze geurtjes te 

vermijden!)  

Zwemzak Met daarin een badpak of zwembroek, een handdoek en 

een kam of borstel.  

Deze spulletjes brengt uw kind de dag zelf mee en gaat ’s 

avonds terug mee naar huis (om vieze geurtjes te 

vermijden!) 

 

Het principe van kosteloosheid in het basisonderwijs is niet nieuw. Het decreet basisonderwijs 

bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken 

om hun leerlingen de eindtermen te laten halen.  

Voor andere activiteiten mag de school nog steeds een bijdrage vragen aan de ouders, ook al gaat 

het om activiteiten tijdens de schooltijd. De Feniks vraagt voor alle daguitstappen, toneelbezoeken, 

sportactiviteiten (bv. bezoek klimmuur, schaatspiste, museum, theater, film, …) geen ouderbijdrage 

en gebruikt telkens werkingsmiddelen van de school.  

De regelgeving kan niet verhinderen dat kinderen hun eigen materiaal meebrengen naar school, ook 

al vraagt de school daar niet om. Er zullen altijd kinderen zijn die materiaal van thuis meekrijgen.   

Vergeet onze kapstokregel niet! 

We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 

Een prettige vakantie en nog veel succes in de middenbouw!  

Het feniksteam  

 
 
 


