Leermiddelenlijst klas 1 Stedelijk Gymnasium Schiedam 2018-2019
Hieronder vind je een lijst met zaken die je nodig zult hebben op het STGS. STGS is de afkorting
voor Stedelijk Gymnasium Schiedam.
Boeken
De meeste schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school betaald. Daarom
worden ze ook wel gratis schoolboeken genoemd. Om je boekenpakket te ontvangen, moet
je het wel zelf bestellen. Dat doe je op de website van Van Dijk : www.vandijk.nl. Wanneer je
de website voor de eerste keer bezoekt moet je eerst een account aanmaken.
Goed om te weten:
- Bestel op tijd; dan garandeert VanDijk dat je bestelling uiterlijk een week voor de start van
het nieuwe schooljaar bij jou thuis wordt bezorgd.
- Je wordt via email op de hoogte gehouden van de aflevering van je pakket
- Controleer je pakket goed nadat je het gekregen hebt. In het pakket zit de ‘Alles OK’ kaart.
Hierop staat precies wat je moet doen als er iets niet OK is.
- Op vandijk.nl vind je antwoorden op veelgestelde vragen

Zelf aan te schaffen materialen:
Hieronder vind je een lijst met materialen die je zelf aan dient te schaffen. Boekhandel Post
Scriptum in Schiedam is onze huisleverancier. Leerlingen van het STGS ontvangen een
kortingspas. Op de website van Postscriptum vind je een online bestelformulier.
www.postscriptum.nl.
Agenda (op papier)
etui met:
- pennen
- potlood, liefst vulpotlood, hardheid HB
- vier kleurpotloden
- gum
- puntenslijper
- passer
- geodriehoek
- schaar
- lijm
- typex
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gymkleding
- licht shirt, donkere broek
- zaalschoenen (niet met zolen die strepen geven)
rekenmachine TI-30 Xb of TI-30Xs
schriften
- voor wiskunde minimaal twee A4 schriften met ruitjes van 1cm x 1cm
- voor geschiedenis een A4 schrift met lijntjes
- voor Cambridge Engels twee schriften met lijntjes
- voor de andere vakken heb je ook een schrift nodig meestal met lijntjes
Multomap Formaat A4, 23 rings
- onder andere voor Biologie
Snelhechter A4
Tekendoos
- Voor beeldende vorming heb je een tekendoos nodig. Omdat we willen dat alle leerlingen
met dezelfde tekendoos (plus inhoud) werken verzoeken we je vriendelijk om deze te
bestellen via http://www.tekenpakketten.nl.
- De gebruikersnaam is STGS (hoofdletters) en het wachtwoord is brugklas2018.
- Omdat je leerling van het STGS betaal je een gereduceerde prijs van € 18,25.
- De tekendoos wordt tijdens de les beeldende vorming uitgedeeld.
woordenboeken
- Prisma woordenboek Prisma Nederlands
- Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands-Engels
- Van Dale middelgroot woordenboek Engels-Nederlands
De Grote Bosatlas 55e editie
- De atlas is geen verplicht onderdeel maar voor het maken van je huiswerk is het wel enorm
handig wanneer je thuis een atlas hebt.
Computers
Bij sommige lessen wordt er op het STGS met computers gewerkt. Je mag ook je eigen
computer of tablet mee naar school nemen. Overal in het gebouw is draadloos internet
waar je gebruik van kunt maken. Wanneer je ouders een laptop of tablet voor je willen kopen
maar niet goed weten welke, dan kunnen ze contact opnemen met onze systeembeheerder
de heer Lazet. Zijn emailadres is r.lazet@stgs.nl.
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Google Drive
Alle leerlingen op het STGS hebben hun eigen Google drive account. Google drive is een
soort map (portfolio) waar je dingen in kunt opslaan. Tekst, presentaties maar ook foto’s en
filmpjes. De inhoud van jouw portfolio is via het internet bereikbaar zodat je er vanaf elke
computer of device toegang toe hebt. Om met Google te werken heb je een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Die krijg je op de eerste schooldag van je mentor.
Printen en kopiëren
Leerlingen mogen tegen betaling gebruik maken van de printer en kopieermachine in de
mediatheek. De kosten worden via de ouderbijdrage in rekening gebracht.
Locker/kluisje
Elke leerling heeft zijn eigen locker met een slot met sleutels. Je ontvangt twee originele
sleutels die aan het einde van je schoolloopbaan ingeleverd dienen te worden. Indien er
tussentijds door verlies van beide sleutels een nieuw slot dient te worden aangeschaft zal er
20 euro in rekening worden gebracht.
Voor de locker wordt jaarlijks een bedrag in rekening gebracht via de vrijwillige
ouderbijdrage. De schoolleiding kan besluiten de leerlingen wier ouders deze bijdrage niet
betalen uit te sluiten van het gebruik van een locker.
Met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geven ouders de schoolleiding
toestemming om in voorkomende situaties de inhoud van de lockers te controleren.
Magister
Magister is de naam van onze ELO (Electronische LeerOmgeving). Om hiermee te kunnen
werken heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Die krijg je op de eerste
schooldag van je mentor. Ook je ouders krijgen hun eigen inloggegevens.
Schoolfoto
Op de eerste schooldag (28-8-2018) worden er door de schoolfotograaf pasfoto’s en een
klassenfoto gemaakt. Het fotopakket wordt na enige op school uitgereikt, waarna je ouders
kunnen betalen en bestellen via de fotograaf.
Schoolpas
Elke leerling ontvangt binnen twee weken na aanvang van het schooljaar een schoolpas
met daarop zijn of haar pasfoto en leerlingnummer.
Mediatheek
De mediatheek op het STGS is de plek waar je boeken kunt lenen in de verschillende talen
die je op school krijgt en over tal van onderwerpen. Voor het lenen van boeken heb je je
schoolpas nodig.
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