
 

Overzicht noodzakelijke leermiddelen 2022-2023 

 

Voor alle leerjaren    1/2/3/4 

Korte donkerblauwe sportbroek (zie bestellen (sport)kleding)                       € 10,00 

Rood sportshirt met logo van school (zie bestellen (sport)kleding)               € 15,00 

Zaal sportschoenen met no marking zool 

Rekenmachine Casio FX-82 ms of de Casio FX-82ES   

Ruitjesschrift (1cm) (minimaal 2) 

Lijntjes schriften (minimaal 8 stuks) 

Schrijfpennen 

3 Potloden B/H/HB 

Kleurpotloden 

Gum / slijper 

Geo-driehoek 

Passer 

Liniaal 

Device (Laptop) 

Leerjaar 3/4   

Woordenboek Engels - Nederlands 

Woordenboek Duits - Nederlands 

Leerjaar 1/2  Praktische Profiel Oriëntatie 

Wit T-shirt katoen (zonder tekst/opdruk) zelf aanschaffen of te bestellen via (sport)kleding (HBR-
ZW).   € 7,49 

Leerjaar 3  Horeca, Bakkerij & Recreatie 

Voorbindschort lang met naam en logo (zie bestellen (sport)kleding)              € 19,95 

Zwarte polo met naam en logo (zie bestellen (sport)kleding)                           € 13,83 

Veiligheidsschoenen (zie bestellen (sport)kleding)                                           € 59,95 

leerjaar 4 behoudt huidige kleding! 

Leerjaar 3/4  Zorg & Welzijn  

2 klappers voor elk Z&W vak (23-rings klapper) 

1 x 10 tabbladen 

Lijntjespapier 

Etui met viltstiften, kleurpotloden, markeerstiften, schaar en Pritt en eventueel plakband 

Zwarte polo met naam en logo (zie bestellen (sport)kleding)                               € 13,83 

(zelf aanschaffen of te bestellen via (sport)kleding (HBR-ZW)) 

Leerjaar 3/4 Economie & Ondernemen  

Headset oordopjes 

Ordner 2-rings 

 

 

 



Bestellen (sport)kleding 

Op locatie Herle zijn kleding-afspraken tijdens lessen sport en bewegen en de praktijklessen van de 

beroepsgerichte programma’s (HBR/ZW). Er gelden kleding-afspraken onder andere vanwege de 

veiligheid en hygiëne. 

Bestellen van (sport)kleding kan via: https://www.benefitt-shop.com of middels een bezoek aan de 

winkel Benefitt, Plenkertstraat 44, Valkenburg).  

Klik links in het menu op “locatie Herle”. Voor kleding van HBR-ZW klikt u op HBR-ZW en voor kleding 

van Sport en bewegen klikt u op S&B. 

De kleding kan: 

• Afgeleverd worden op Herle (geen verzendkosten: type in het hokje korting Herle) 

• Opgehaald worden in de winkel (Plenkertstraat 44, Valkenburg)  

• Thuis afgeleverd worden (tegen verzendkosten) 

Belangrijk om te weten: 

• De kleding van HBR en ZW dient aangeschaft te worden voor 1 juli!!!! 

• De sportkleding dient voor 1 augustus 2022 besteld te worden. De kleding wordt in de eerste 

week na de zomervakantie uitgeleverd op school. 

• Mocht de maat van de sportkleding toch niet goed zijn bij levering, dan wordt het product 

kosteloos geruild voor de juiste maat.  

• De polo’s van HBR en ZW kunnen niet geruild worden omdat deze geborduurd worden met de 

naam van de leerling. Leerlingen kunnen de polo’s passen op school tijdens de les 

• Benefitt werkt samen met Stichting Leergeld. 

 

Bestellen eigen device 

Een device (laptop) is niet meer weg te denken binnen ons onderwijsaanbod! Op locatie Herle werken 

we met digitale lesmethodes. In de onderbouw krijgen de leerlingen tevens les in digitale 

vaardigheden. 

Een device (laptop) aanschaffen gebeurt door u zelf en kan in allerlei verschillende winkels. U kunt 

ook gebruik maken van https://campusshop.nl Verdere informatie hierover leest u in de bijlage. 

Belangrijk om te weten: 

• School biedt gratis een Office365 account. 

• School biedt digitale lesmethodes, Kurzweil (bij dyslexie) en SOM. 

• School werkt samen met Stichting Leergeld. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.benefitt-shop.com/
https://campusshop.nl/

