
 
 

 

 

 

Materiaallijst drukken, afwerking en zeefdruk 

 

 

De leerlingen die tijdens hun opleiding drukken, afwerking of zeefdruk krijgen, hebben 

onderstaande werkmaterialen nodig. Dit materiaal kan tot het einde van de eerste 

volledige schoolweek in de schoolwinkel aangekocht worden. Bij aankoop in de 

schoolwinkel krijgt de leerling een aankoopbewijs.  

 

3/4BDV, 3/4TGM, 3/4TGC  

• werkvest  

• handschoenen  

 

5/6TPM, 6TGC, 7BZI, 7SGZ  

• werkvest  

• handschoenen  

• loupe  

 

5/6BDA, 7BOD, 7SOD  

• werkvest  

• handschoenen  

• loupe  

• veiligheidsschoenen  

• huur van kast  

 

7BRD, 7SRD  

• werkvest  

• veiligheidsschoenen  

• huur van kast 

 

 

Wanneer je het materiaal niet via school wenst aan te kopen moet het voldoen aan 

onderstaande eigenschappen: 

  

Werkvest  

Zandkleur, sluiting met drukknopen.  

Prijs via schoolwinkel: 30 euro (zorg ervoor dat je je maat kent!)  

Hoe bepaal je jouw maat? Dit doe je door de borstomtrek te meten, 4 cm bij te tellen en 

dit delen door 2. Het resultaat is de maat van de vest (afronden naar boven).  

 

 



Bijvoorbeeld:   

- de borstomtrek op het lichaam meet 122 cm  

- daar tel je 4 cm bij = 126 cm  

- dit deel je door 2 = 63 cm  

- deze persoon heeft maat 64 (afronden naar boven)    

 

Maat  42  44  46  48  50  54  58  60  64 

½ bovenwijdte  53  55  57  59  61  65  68  71  75 

Mouwlengte (kraag tot zoom)  59  60  61  62,5  63,5  65,5  67  68  70 

Vestlengte  70  70  70  76  76  76  76  76  80 

Borstomtrek  80  84  88  92  96  104  112  116  124 

 

 

Handschoenen  

Eenmalig gebruik, chirurgische handschoenen.   

Prijs via schoolwinkel: 7,50 euro per doos van 100.  

   

Loupe 

Vouwloupe, vergrotingsfactor +/- x8.     

Prijs via schoolwinkel: 10 euro.    

 

Veiligheidsschoenen  

Veiligheidsnorm minimaal S1. 


