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Algemene tips voor het Stellingwerf 
College 

 
Tip 1 Een stevige tas 

 Kom met een stevige (waterdichte) tas op school. 
Zet aan de binnenkant met grote letters je naam!  
Let bij de aanschaf van je tas op het formaat. Het is handig als de tas in 
je kluisje past.  
 

Tip 2 Boeken kaften  

 Boeken kaften met sterk papier, geen dun kaftpapier, want dat is na 
twee maanden stuk. Zet om de hoeken even een extra stukje plakband, 
want dan gaat alles zeker maanden langer mee. Gebruik geen rekbare 
boekenkaften, want de boeken zijn vaak te groot of van een afwijkend 
formaat voor deze kaften. Het gevolg is dat de hoeken van de boeken 
beschadigd raken of de rug binnen in het boek wordt beschadigd. Het is 
ook niet toegestaan om stoffen kaften te gebruiken, omdat het vocht uit 
de boeken anders niet weg kan en de boeken nat worden. 
Voorzie ze van een etiket met voor - en achternaam, klas en vak. Ga 
netjes om met je boeken, want het zijn dure boeken en als ze op het 
eind van het cursusjaar kapot zijn dan moet je veel geld betalen. Een 
handleiding boeken kaften vind je verderop in dit boekje. 
 

Tip 3 Fietssleuteltje 

 Zorg altijd voor een reserve fietssleuteltje in je schoolétui. 
Zet het reservesleuteltje vast met een veiligheidsspeld. Laat dus zo snel 
mogelijk een of twee sleuteltjes bijmaken. Hang je fietssleutel aan een 
grote sleutelhanger (ter herkenning). 
 

Tip 4 Waar/wat? 

 Gevonden voorwerpen altijd even afgeven bij de receptie. Daar kunnen 
dus ook de verloren fietssleuteltjes, pennen, boeken etc. weer 
opgehaald worden. Waardevolle spullen laat je thuis of achter in je 
kluisje. De jas hoort in je kluisje of (als het nat is) in de garderobe.  
 

Tip 5 Schoolagenda 

 Neem tijdens elke les je schoolagenda mee. Zorg ervoor dat alle dagen 
van de week in een oogopslag te zien zijn, dus niet voor elke dag 1 
bladzijde. Hierdoor is het huiswerk en de planning over de hele week 
veel beter zichtbaar. Er moeten duidelijke cijferlijsten in zitten, met ruimte 
om de datum en het vak te noteren en er moeten ook wat lege vellen 
zitten voor losse notities. De agenda moet handig in gebruik zijn. Een 
agenda in het Nederlands is daarom beter dan een agenda in het 
Engels. 
Ook is het handig als er weeknummers vermeld staan op de pagina’s. 
Deze nummers kun je gebruiken om snel naar de juiste week te 
bladeren. 
Het moet dus een agenda zijn die leuk én handig is!!  
 

  
 



 
Tip 6 

 
Sportkleding verplicht 

 Via de school worden 2 school T-shirts aangeboden voor het vak LO, in 
de kleur blauw met een wit schoollogo. De kosten zijn 9 euro (voor 2 
shirts, in de maten small, medium, large en extra large). Deze shirts 
kunnen in de eerste lesweek afgehaald worden bij gymdocent. 
Tijdens schoolzwemmen is een zwembrilletje verplicht. Via school kun je 
deze voor 3 euro aanschaffen.  
Kledingvoorschriften: 
Sportbroekje en sportshirt 
Sportschoeisel en sokken 
Geen schoenen met zwarte zolen 
Mobiele telefoons en waardevolle spullen laat je thuis of in je kluisje. 
Horloges, ringen, oorbellen etc. kunnen "op eigen risico" in het 
gymlokaal voor het betreffende lesuur worden ingeleverd. 
 

Tip 7 Drinken mee? 

 Neem drinken in een goed sluitende drinkbeker met een plastic zak er 
omheen mee, want soms kunnen ook die bekers lekken. Er zijn 
lunchbakjes te koop waarin een goed sluitende drinkbeker past. Stop je 
drinken niet in hetzelfde vak als je boeken. Neem liever geen 
pakjes/blikjes mee i.v.m. schade aan de boeken als deze gaan lekken.   
 

Tip 8 Afval? 

 Papierafval uitsluitend in de papierdozen in de lokalen. Zo werken we 
mee aan een schoon milieu. Overig afval in de prullenbak. Zet geen 
tassen voor de trapopgang, want een valpartij kan slecht aflopen. 
 

Tip 9 Tas inpakken 

 Maak 's avonds voordat je naar bed gaat je tas klaar. Kijk op het rooster 
welke vakken je hebt en controleer of je alle nodige boeken en schriften 
in je tas gedaan hebt. 
 

Tip 10 Rooster/Roosterwijzigingen 

 Kijk 's avonds en 's ochtends voor je naar school gaat op 
schoolwebsite/schoolapp of er roosterwijzigingen zijn. 
 

Tip 11 Ziekmelding 

 Ben je ziek? Laat 's morgens vóór acht uur even bellen door je 
ouders/verzorgers. Telefoonnummer: 0516-568500  
De receptioniste noteert je naam en dan weten de docenten waarom je 
niet in de les bent. 
 

Tip 12 Schoolfotograaf 

 De schoolfotograaf komt in het begin van het jaar naar school. Je krijgt 
van te voren te horen wanneer de schoolfotograaf komt. 
Trek mooie en kleurige kleding aan en vermijd witte of donkere kleuren.  
 

 

 
 



Tips voor de vakken: 
 

Nederlands Woordenboek: Op school is het Van Dale 
“schoolwoordenboek” in de klas aanwezig. 
 
Aanbevolen: Prisma woordenboek 

  

  

Frans Een woordenboek is niet nodig, wel kleurpotloden 

  

  

Engels Een woordenboek is niet nodig! Je hebt wel een 
aantekeningenschrift nodig. 

  

Tekenen Voor tekenen is het handig wat afbeeldingen uit tijdschriften, 
e.d. in voorraad te hebben.  

  

  

Aardrijkskunde Atlas is niet nodig wel handig. De grote Bosatlas 54e druk 
wordt geadviseerd. 

  

  

Wiskunde Ruitjes papier (ruiten van 1 cm bij 1 cm) schriften (A4 
formaat) of in een multomap. Passer, geodriehoek, liniaal en 
een potlood. 
 
Rekenmachine 
Alle klassen maken vanaf het begin van het schooljaar 
gebruik van een rekenmachine. Het Stellingwerf College 
heeft een rekenmachine uitgezocht die voldoet aan alle 
eisen. In de eerste weken kun je deze rekenmachine kopen 
bij de receptie voor €13,-  
Heb je al een rekenmachine? Laat deze in de eerste weken 
op school controleren door de wiskundeleraar. 

  

  

Toetspapier & 
printen 

Toetsen worden op speciaal toets papier gemaakt. 
Wiskunde toetsen op ruitjespapier en de overige vakken op 
lijntjespapier. Bij de start van het schooljaar krijg je twee 
toets blokken.  
Bewaar de toets blokken in je kluisje, zodat je deze altijd op 
school hebt. Thuis heb je het toch niet nodig.  
 
 

  

 
  



Boeken voor de vakken 
 
De school beschikt over een eigen boekenfonds. Dit betekent dat je de boeken voor 
alle vakken van de school krijgt. Aan het einde van het schooljaar moeten de boeken 
weer ingeleverd worden. Je mag de boeken dus eigenlijk voor één jaar lenen van de 
school. Je moet daarom voorzichtig omgaan met je boeken.  
Zorg ervoor dat ze niet beschadigd raken. Een goede tas en goed kaftpapier is 
daarom extra belangrijk. Zorg er ook voor dat je niet schrijft in je boeken. Wanneer je 
een boek kwijt bent en je kunt het boek na goed zoeken echt niet vinden, zal je een 
nieuw boek moeten kopen.  
 

  



Hoe kaft ik een boek? 
 

 

 



  



 



 



 

 
  



 



 



Overige tips voor de brugklas 
 

1.   Rust elke dag goed uit, begin met een stevig ontbijt en neem een goed gevulde 
lunchtrommel mee naar school. Een goed begin van de dag is het halve werk! 

2.   Als je op de fiets naar school komt, doe je zware tas dan op je bagagedrager. Dat 
fietst een heel stuk gemakkelijker en die tas moet je de hele dag nog dragen. 

3.   Zorg ervoor dat je alleen de boeken voor drie lesuren in je tas hebt zitten. In de 
pauze kun je dan van spullen wisselen in je kluisje. 

4.   Laat je niet gek maken door het grote gebouw en de oudere leerlingen. Bedenk 
dat ook zij een keer brugklasser zijn geweest. 

5.   Blijf niet te lang met vragen of problemen rondlopen. Je mentor is er om jou te 
helpen, maak daar dan ook gebruik van! 

6.   Doe nooit iets tegen je zin. Laat je niet beïnvloeden door andere kinderen omdat 
je erbij wil horen. 

7.   Zorg ervoor dat je op de fiets altijd goed uitkijkt bij het oversteken. Denk ook aan 
licht op je fiets als het ’s morgensvroeg nog donker is! 

8.   Hou je huiswerk altijd goed bij. Stel vragen als je iets niet begrijpt. Zo begrijp je de 
leerstof beter en ben je beter voorbereid als je een so of pw hebt. 

9.   Zorg ervoor, als je gaat leren, dat je tussendoor genoeg pauzes neemt. Het is 
beter om in stapjes te leren en veel te herhalen dan lang aan een stuk door te 
blokken. 

 

 


