
                                              

Materiaallijst 1ste en 2de graad  6-12 jaar 

 

Omschrijving materiaal Aanvulling 
1 koffertje om tekenmateriaal in te bewaren 
(kistje, opbergtas,... is ook mogelijk) 

doe-het-zelf-zaak 

balpen  

fijn zwart stiftje  watervast 

zwarte marker permanent met ronde punt  

lange lat 30 cm  

grijze tekenpotloden: 1 x 2H + 1 x 2B + 1 x 6B  

1 negropotlood  

goede zachte vlakgom - wit  

scherpe slijper  

tekenpen (= fijne pen met penhouder) geen redispen kalligrafie 

schaar  

lijmstift groot model (pritt)  

rol papiertape geen plakband 

doos vette kleurpotloden (min. 12 stuks) + wit 
kleurpotlood 

Let op de kwaliteit: voldoende 
pigment. 

setje kleurstiften  

doos vetkrijt - oliepastels 24 stuks merk: Panda 

4 ronde puntpenselen van verschillende diktes  nummering verschilt van merk tot 
merk. Vb. in ‘Action’ zijn ook 
kwalitatieve goede penselen (Van 
Eyck) of set met oranje haren. 

set van 3 grote brede penselen (4cm – 2cm – 1cm) Vb. Action Van Bleiswijck 
schilderspenselen (1set 0.99 euro) 

enkele spateltjes  Vb.friscostokjes 

propere grote vod  Regelmatig te vernieuwen 

enkele dekseltjes van glazen bokalen  Regelmatig te vernieuwen 

aangepaste kledij (schort / oud hemd van vader…)  

 

 

 



 

Agenda: 

Elke leerling krijgt een agenda van de academie. Hierin wordt het lesonderwerp van 

de dag genoteerd en welk materiaal de leerlingen moeten meebrengen tegen 

volgende les. De leerlingen kijken dit thuis goed na en zorgen ervoor dat ze dit ook 

bijhebben. 

 

Aandachtspunten: 

➢ Gelieve al het materiaal zoveel mogelijk te merken (tekenen). Kijk regelmatig 

de tekenkoffer na of er materiaal moet worden aangevuld. Zo moet je niet bij 

medeleerlingen beroep doen om materiaal te lenen. 

 

➢ Kom a.u.b. met aangepaste kledij naar de academie (ook lange mouwen). Er 

wordt hard gewerkt met allerlei materiaal: lijm, klei, plaaster of inkt en 

ecoline… 

 

➢ Al jullie creaties blijven in de academie tot het einde van het schooljaar. Ze 

worden bewaard in een kaft in de klas. Regelmatig worden werkjes 

opgehangen, kom na de les gerust even een kijkje nemen. 

 

 

 


