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Lede, juni 2021 

Beste ouders en leerlingen 

Op onze school hebben alle leerlingen een rekenmachine nodig. In de volledige scholengemeenschap 

kiezen we voor hetzelfde toestel. 

▪ Voor het eerste en tweede jaar (niet 1B en 2B): TI30X B Multiview 

▪ Voor het derde, vierde, vijfde en zesde jaar in alle studierichtingen: TI84 Plus CE-T 

U kan ervoor kiezen om het aan te kopen via de groepsaankoop van de scholengemeenschap. U kan 

het toestel uiteraard ook zelf aankopen in de winkel van uw keuze. 

Wenst u een rekenmachine via de school aan te kopen? Vul dan deze brief in en geef hem af op het 

onthaal. Wij verrekenen de kostprijs van de rekenmachine op de factuur van oktober. 

De prijzen die hieronder vermeld worden zijn richtprijzen. Naargelang het aantal bestellingen kan de 

prijs nog licht wijzigen. 

Met vriendelijke groeten 

Hilde De Smet en Sara Portier, directieteam 

 

 

Geef deze brief zo snel mogelijk af op het onthaal 
of steek het in de brievenbus: Bellaertstraat 11. 

Indien u als ouders moeilijkheden zou ervaren met de betaling van deze factuur dan kan u steeds 
contact opnemen met het directieteam. Via overleg met u zullen we een afbetalingsplan opstellen. 

We garanderen u alle discretie. 

Naam van zoon of dochter  

Toekomstige klas/richting op 1 september  

Ga je naar het eerste of tweede jaar dan 
heb je een TI30X B Multiview nodig. 
Richtprijs € 14. 

 Ik koop een TI-30X B Multiview aan via 
de school. 

Ga je naar het derde, vierde, vijfde of zesde 
jaar dan heb je een TI84 Plus CE-T nodig. 
Richtprijs € 106. 

 Ik koop een TI84 Plus CE-T aan via de 
school. 

Handtekening vader of moeder  
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