Materiaallijst plastische opvoeding. 2e Graad versie 2018 - 2019
Voor de procesmap:


1 bestekmapje A4 formaat met transparant voorblad.
(met blanco naamstrookje)



+/- 25 transparante, plastieken insteekhoezen A4 (in het bestekmapje).



+/- 25 blaadjes A4 kopie of printerpapier als kladbladen.
(de kladbladen mogen aan achterzijde reeds bedrukt zijn
en moeten in de transparante hoesjes gestoken worden)

Voor het materiaal:


Een toilettas of ander soort etui om alle onderstaande materialen in te
bewaren. Let op! Maximale afmeting: 35 x 25 x 10 cm
met daarin:

Schetsen en tekenen


1 fineliner zwart – dikte: 0,4 of 0,5



1 grafietpotlood – zachtheid: 2B of HB2



1 puntenslijper.



1 witte gom.



1 doosje zachte kleurpotloden (rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, bruin, zwart)
Wij adviseren: ‘Stabilo-Trio’. Deze potloden hebben een lage prijs en een hoge kwaliteit.

Knippen, snijden en plakken


1 rolletje doorschijnende plakband.



1 lijmstift.

Schilderen


2 Penselen (klein van +/- 3mm en groter van +/- 6mm)



1 metalen koffielepeltje met smalle platte steel of houten spateltje.



1 Stoffen doekje om penselen aan af te vegen (bijv. oud washandje)



5 potjes plakkaatverf van Talens (ook wel gouacheverf genoemd).
(kleuren: cyaan - 501, magenta - 397, citroengeel - 205, wit - 100 en zwart)
Enkel verf van het merk `Talens´ aankopen, een ander merk is niet geschikt.



1 schort (niet verplicht).



3 witte of kleurloze, afsluitbare mengpotjes.



1 pakje papieren zakdoekjes.

Let op! Voorzie de voorwerpen op de bovenstaande lijst zo veel mogelijk van ‘naam’ en ‘klas’.
Materialen van deze lijst mogen ook in de gewone pennenzak van de leerling zitten maar deze moeten dan
steeds aanwezig zijn in de les plastische opvoeding.
Belangrijk! Enkel de verf moet van het merk ‘Talens’ zijn. Alle andere afgebeelde merken zijn slechts ter
voorbeeld en mogen ook van een ander merk zijn. Niets van deze lijst hoeft nieuw te zijn.
Wie een broer of zus heeft in het 1e jaar, kan de toiletzak met de materialen ook delen.

