Programmeren, Installeren en Energie
Schoolbenodigdheden zelf aanschaffen
Ouder(s)/verzorger(s) van de afdeling dienen zelf een aantal schoolbenodigdheden aan
te schaffen.
In verband met de hygiëne, veiligheid en uniformiteit zijn de leerlingen verplicht
speciale kleding en werkschoenen tijdens de praktijk- en gymlessen te dragen.
Zonder, onderstaand, voorgeschreven kleding heeft uw zoon/dochter geen toegang tot
de praktijk- en/of gymlessen.


Werkschoenen S2/S3
Via onderstaande link zijn verschillende schoenen verkrijgbaar vanaf 50,00 ,euro.
https://www.kampsberoepskleding.nl/p/schoenen-beveiligd-137556



Werkkleding
Verplicht: een Overall of tweedelig pak ( broek + jas). Deze kleding moet goed
passend zijn. Oversized kleding is kan gevaar opleveren in de werkplaats. Bij
voorkeur de kleur BLAUW.
Wanneer het mogelijk is om vlam vertragende kleding aan te schaffen geniet dat
de voorkeur.



Veiligheidsbril (geen overzetbril)
Voor leerlingen met een bril op sterkte is een overzetbril verplicht.
Let op dat een bril goed aansluit rondom de ogen. De bril moet fijn zitten omdat
deze in sommige gevallen meerdere uren achter elkaar kan worden gedragen.
We raden onderstaand model aan



Rolmaat (3 meter)
Deze rolmaat mag uiteraard ook groter zijn. 3 meter is het minimale vereiste



Metalen Schuifmaat (analoog). Dus geen digitale variant.
Verplicht merk: MITUTOYO
Wanneer een goedkope schuifmaat van de action/gamma wordt aangeschaft
bestaat er een grote kans dat er niet fatsoenlijk kan worden gemeten. Daarbij
gaan schuifmaten van deze kwaliteit snel kapot. Goedkoop = duurkoop
Mitutoyo Schuifmaat 0-150mm 530-104 vanaf 38,72 verkrijgbaar
Deze schuifmaat is de vereiste schuifmaat voor het VISTA College (MBO)



Metalen meetlat (30 cm)



Werkhandschoenen: Deze dienen strak om de hand te zitten. Voor het werken
met machines is het dragen van strakke handschoenen VERPLICHT.
Grove werkhandschoenen zijn optioneel.



Gehoorbescherming (aangeraden)
Er zijn koptelefoons t.b.v. gehoorbescherming aanwezig in de werkplaats. Het
meenemen van gele dopjes/ schuimpjes kan prettig zijn.
Voorstel: Promat safeline doppen met koord

De kleding mag overal gekocht worden. Wij geven als voorbeeld:
Kamps Bedrijfskleding
Rijksweg Noord 63
6131 CJ Sittard
Tel. 046-4517787
Primex | Technische Groothandel
Hofkamp 12
6161 DC Geleen
Tel. 046 423 6633

Gymkleren met DaCapo-logo, verkrijgbaar bij:
Intersport Gardenz
Egelantier 40
6163 RB GELEEN
Tel. 046-4200782
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht tijdens de lessen
lichamelijke oefening. De sportschoenen mogen geen zolen hebben die zwarte
of witte strepen achterlaten op de vloer. De kleurstelling van de gymkleding is
aangepast aan onze nieuwe huisstijl, nl. groen shirt (lange en/of korte mouw)
en zwarte broek (lange en/of korte). De prijs van een set inclusief opdruk met
het logo van DaCapo bedraagt€ 27,99.
ALGEMENE SCHOOLZAKEN
Overige aan te schaffen materialen
 Stevige rugzak of schooltas
 USB Stick
 koptelefoon of oortjes
 Etui
 Gum
 Tipp-ex
 Plakstift
 Doos met kleurpotloden
 Puntenslijper
 Goed functionerende passer met passerpunten
 Tekenset incl. Geodriehoek, liefst met ingegraveerde maten en aan de bovenzijde
afgeschuinde kanten (set Action)
 Agenda
 Pen
 6 A4-schriften met lijntjes
 6 A4-schriften ruitjespapier 1 cm
 Vulpotlood/stifthouder met stiften 2H en 4H, eventueel gewone tekenpotloden
met de hardheid 2H en 4H
 Ringbandklapper 23-rings

