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MATERIAALLIJST JEUGDATELIERS 8 - 11 JAAR 

 
Geachte ouders en leerlingen,  
Deze materiaallijst, mogelijk met kleine varianten - afhankelijk van de lesgever - wordt gebruikt 
in alle ateliers bij de jeugd en de jongeren van onze academie. Vaak wordt hier ook uitleg over 
gegeven tijdens de eerste lessen, zodat leerlingen geen overbodig en/of geen ongeschikt 
materiaal aanschaffen.  
           
  MATERIAAL JEUGDATELIERS  OPMERKING 

   potloden  HB   2B  3B of 4B + progressopotlood 6B   

    goede zachte vlakgom - wit   

    scherpe slijper   

    tekenpen of schrijfpen (= fijne pen + penhouder)   geen redispennen

    zwarte Oost-Indische inkt (tube)   

   degelijke schaar    

   lijm: - lijmstift (pritt) groot model 
velpon + plakband (crepetape) 

  

   kleurpotloden (een doos van ongeveer 12 stuks) zachte 
kleurpotloden 

   degelijk vetkrijt ( niet wateroplosbaar, ongeveer 10 stuks) Panda 

   penselen nrs. 5 - 8 -12, zachte haren, ronde top  

    1 plat  penseel van ongeveer 12 mm breedte   

   plakkaatverf: wit en zwart (liefst grotere pot of tube)                       
citroengeel        
vermiljoenrood  
karmijnrood                      
ultramarijnblauw 
oker                    

Van de firma 
Talens, potjes of 
tubes 

   mengpotjes of mengpalet / grotere pot voor water Bv. yoghurt pot    

    spateltjes  Bv. friscostokjes 

   notaboekje of schriftje   / zwarte balpen   

    propere grote vod (regelmatig te vernieuwen)   

    aangepaste opbergtas, kistje of hobbykoffer   

   aangepaste kledij (schort / oud hemd van vader...)   

 

   een dun, fijn watervast stiftje  
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BELANGRIJK: 
 
In het notaboekje wordt genoteerd welk materiaal de volgende week moet meegebracht 
worden. De leerlingen moeten dit materiaal dan ook bijhebben! 
 
Gelieve het materiaal zoveel mogelijk te merken (tekenen); vul regelmatig je materiaal bij 
zodat u niet op medeleerlingen beroep moet doen om materiaal te lenen. 
 
Kom a.u.b. in aangepaste kledij naar de academie. Er wordt geknutseld, geknipt, met lijm of 
klei gewerkt, soms met plaaster en zeker met ecoline! 
 
Als er een tekening mee naar huis wordt genomen om af te werken, moet deze zo vlug 
mogelijk terug naar de academie komen. Al uw werk wordt in de klas in een kaft verzameld. 
Op het einde van het schooljaar krijgt u die kaft natuurlijk mee naar huis.  
 
Kinderen die met de fiets komen moeten een stevig fietsslot hebben en hun fiets daarmee 
vastmaken aan een rek, buis, boom ... 
De leerlingen mogen in GEEN geval de academie verlaten gedurende de lesperiode.  
 
Iedere leerling moet OP TIJD komen (5 tot 10 minuten voor het begin); telaatkomers storen 
de les! 
Kinderen moeten binnen de 10 minuten na het einde van de les afgehaald worden. Nadien 
kunnen wij niet meer verantwoordelijk zijn voor uw kind, tenzij er een (telefonische) afspraak 
werd gemaakt. 
 
Elke afwezigheid dient schriftelijk te worden gewettigd.  
Naam, voornaam, reden en datum van afwezigheid moeten op dit briefje voorkomen (kan 
ook via leerlingen@academie-noord.be). 
Als het kan, graag op voorhand; anders de eerstvolgende les na de afwezigheid. 
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