
 

Boekenlijst en leermiddelen schooljaar 2017-2018 

 

Bruikleen 

De schoolboeken op het Gymnasium Haganum krijgt u in bruikleen aan het begin van het schooljaar. 

Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Wel moeten aan het eind van het schooljaar ontbrekende 

of beschadigde boeken vergoed worden. Er mag niet in boeken worden geschreven, ook niet met 

potlood. 

Het is verplicht om alle boeken die u in bruikleen ontvangt te kaften. Gebruik hiervoor geen 

cadeaupapier, maar kaftpapier. Cadeaupapier is voor kaften van boeken te kwetsbaar.  

Op youtube zijn diverse instructiefilmpjes te vinden waarop wordt uitgelegd hoe een boek eenvoudig 

gekaft kan worden.  

 

Schoolagenda 

Op de eerste schooldag ontvangen alle leerlingen uit klas 1 een agenda van de school waarin 

alle relevante informatie over het Haganum al is opgenomen. Leerlingen moeten deze agenda 

dagelijks bij zich hebben en gebruiken. Andere agenda’s zijn niet toegestaan. 

 

Wat moet u zelf aanschaffen? 

Niet alle boeken ontvangt u in bruikleen. Sommige boeken moet u zelf aanschaffen. U moet hierbij 

denken aan atlassen en woordenboeken. In de eerste klas gaat het wat betreft door ouders aan te 

schaffen boeken uitsluitend om een set Van Dale middelgroot woordenboeken Frans,  ISBN 

9789066482869 en een handzaam woordenboek Engels-Nederlands. Deze boeken kunnen tot en met 

het eindexamen gebruikt worden en hoeven slechts eenmaal te worden aangeschaft. U kunt natuurlijk 

ook proberen deze boeken tweedehands aan te schaffen.  

   

Bij een aantal docenten is het gebruik van multomappen toegestaan, maar het is ook mogelijk dat er 

aparte schriften gebruikt moeten worden. De leraren laten tijdens de eerste lessen weten wat de 

bedoeling is. 

Samengevat komt het er op neer, dat u het volgende alvast kunt aanschaffen: 

- Bovengenoemde woordenboeken Frans 

- Een handzaam woordenboek Engels-Nederlands, bijvoorbeeld van Prisma 

- Kaftpapier (dus geen cadeaupapier omdat dat snel scheurt) 

- Geodriehoek 

- Een rekenmachine model casio fx-82MS. Indien dit model niet meer leverbaar is, dan kunt u 

de opvolger van dit model van casio nemen. 

- Een A4 schrift met ruitjes van 1 cm. 

- Enkele schriften gelinieerd 

- Een multomap A4 formaat 

- Etui met pennen, een HB potlood, een H2 potlood, een gum en een passer 

- Setje mini-markers in de kleuren blauw, oranje, geel, groen, roze en paars 

- Een korte sportbroek voor de gymlessen 

- sportschoenen voor binnen (geen zwarte zolen) 

- sportschoenen voor buiten ( geen noppen) 

U ontvangt eind juni/begin juli een factuur voor de kosten van Ermelo, het gymshirt en de etui voor 
tekenen (met daarin o.a. penselen en kleurpotloden). Het gymshirt en deze etui ontvangt uw kind via 
school. 

 



In deze envelop treft u ook de boekenlijst en de voorwaarden bij het in bruikleen nemen van de 

boeken aan. De boeken worden op school  gedurende de eerste twee schooldagen uitgereikt. Over de 

precieze gang van zaken ontvangt u voor het eind van de schoolvakantie nader bericht per 

e-mailnieuwsbrief. 

Eventuele vragen over de boekenvoorziening kunt u stellen aan mevr. Tina van der Straaten via het 

mailadres boekenfonds@haganum.nl.  

Voor overige vragen kunt u terecht bij mevr. Monique Lieberwerth, hoofd administratie, via het 

mailadres m.lieberwerth@haganum.nl 
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