
 

 

Benodigdheden Theorie - schooljaar 2022-2023 

 

VOOR ALLE JAREN EN RICHTINGEN 
 Handboeken, leerwerkboeken, rekenmachine, … verplicht aan te kopen via de webshop 

www.studieshop.be 

 Uniform verplicht aan te kopen via de webshop  

https://sportschool-meulebeke.teamswear.be/clubshop 

 Schrijfgerief: balpen in 4 basiskleuren, 4 kleuren fluo-stiften, meetlat 

 Cursusbladen (te verkrijgen via de school) 

 Ringmap per vak met lage rug (tenzij anders vermeld) 

 Geodriehoek 

 Passer 

Vakspecifieke extra’s 

 

3ASO SPORTWETENSCHAPPEN 
Wiskunde: Ringmap hoge rug 

4ASO SPORTWETENSCHAPPEN 
Wiskunde: Ringmap hoge rug 

5ASO SPORTWETENSCHAPPEN 
Wiskunde: Atomaschrift 

6ASO SPORTWETENSCHAPPEN 
Wiskunde: Atomaschrift 

 

 
  

http://www.studieshop.be/
https://sportschool-meulebeke.teamswear.be/clubshop


 

 

Benodigdheden sportvakken – schooljaar 2022-2023 

 

VOOR ALLE JAREN EN RICHTINGEN 
 Uniform verplicht aan te kopen via de webshop  

https://sportschool-meulebeke.teamswear.be/clubshop 

 Doel- en terugslagspelen en complementaire sport:  

o Zie uniform: Blauwe t-shirt, witte short (jongens) – zwarte short (meisjes) 

o Extra: Aangepast schoeisel voor indoor (non marker zolen) en outdoor 

 Zwemmen: 

o Zwembroek (aansluitend, geen zwemshort) en badpak naar keuze 

o Zwembrilletje aangeraden 

 Atletiek:  

o Zie uniform: Grijze t-shirt, witte short (jongens) – zwarte short (meisjes), zwarte 

sweater en trainingsbroek 

o Extra: Aangepast schoeisel (outdoor) met goeie demping + aangepast schoeisel 

(indoor) zonder afzetmarkeringen 

o Muts en handschoenen, een regenjasje om te gaan lopen bij ijzige kou en regen 

o Spikes (optioneel) 

 Gymnastiek, Basis LO en Ritmiek: 

o Zie uniform: Witte t-shirt, witte short (jongens) – zwarte short (meisjes) 

 

Vakspecifieke extra’s 

ALLE JAREN TSO SPORT 
 Sport & pedagogisch handelen, Agogiek: 

o Atomaschrift  A4 met ruitjes 

o Scheidsrechtersfluitje (enkel 3e graad) 

 

  

https://sportschool-meulebeke.teamswear.be/clubshop


SPORTOPTIES 
 Optie tennis 

o Kledij (cfr. uniform) 

o Optiekledij (short, rokje, t shirt) is optioneel 

o Short of rokje naar keuze, witte polo van school 

o Witte kousen 

o Tennisracket(ten) 

o 2 paar tennisschoenen: Gravel voor outdoor + Vlakke zool (indoor tapijt) 

o Springtouw: Rope skipping springtouw (plastic) 

o Fiets: Remmen en bandenspanning in orde, Slot 

 Optie zwemmen 

o Optiekledij (cfr. uniform): badpak of zwembroek, badmuts 

 Optie fitness 

o Optiekledij (cfr. uniform): witte singlet en zwarte losse short 

 Optie voetbal 

o Optiekledij (cfr. uniform) 

o Voetbalschoenen (indoor en outdoor) 

o Scheenbeschermers 

 Optie dans  

o Zwarte dansbroek 

o Dansvoetjes (optioneel) 

 Optie judo 

o Judopak (judogi) 

 Optie golf 

o Optiekledij (cfr. uniform): Blauwe pull met logo, (lange mouwen en V kraag)  

o Witte polo's met kraag, blauwe broek, kort of lang, geen jeans 

o Golfclubs en golfballen 

o Golfschoenen 

o Regenkledij 

 Optie wielrennen  

o Racefiets (weg) 

o MTB of crossfiets (veld) 

o Helm 

o Hartslagmeter 

o Koersschoenen + klikpedalen 

o Wieleruitrusting voor verschillende weersomstandigheden 

o Rollensysteem met regelbare weerstand 

o Reparatiemateriaal voor tijdens de trainingen (reservebandje, pompje, …)   

o Compacte Multitool voor sleutelwerk aan de fiets (zadel verstellen, stuur...) 

o Drinkbussen 

o GEEN tubewielen, maar wielen geschikt voor bandjes 



 Optie volleybal 

o Optiekledij (cfr. uniform) 

o Degelijke binnenschoenen 

o Knielappen en sleeves optioneel 

 Optie paardrijden 

o Donkere gekleurde rijbroek 

o Lange rijlaarzen of korte rijlaarzen met beencaps 

o Rijhandschoenen 

o Rijhelm 

o Voor een huurpaard : - halster en touw 

o Poetsmateriaal 

o 2 zadel onderleggers 

o Springgetten voor paard 

o Voor een eigen paard : alle benodigdheden 

o Zie verder voor huurovereenkomst manège Vincent Martens 


