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Juli of augustus 2019
Aankoop grafisch rekentoestel TI-84 Plus COLOR CE-T met USB adapter
voor leerlingen van het 4 de, 5 de of 6 de jaar of nieuwe leerlingen.

Beste ouders
Beste leerling

Volgend schooljaar mogen we uw zoon/dochter verwelkomen in Sint-Jozef.
In al onze studierichtingen van het derde jaar hebben leerlingen een grafisch rekentoestel
nodig om de doelstellingen van het leerplan wiskunde te behalen. Dat grafische rekentoestel
gebruiken leerlingen voor bepaalde leerstofonderdelen in de klas, voor toetsen en in de
evaluatieperiodes. Ook in de lessen wetenschappen en economie maken we gebruik van het
toestel. U kunt het toestel zelf kopen of aankopen via de school. U kunt kiezen tussen twee
types, die allebei bruikbaar zijn voor de lessen:
 het type TI-84 Plus COLOR CE-T, een oplaadbaar toestel met kleurenscherm,
 het type TI-84 Plus, een toestel zonder kleurenscherm dat werkt op batterijen.

Enkel het eerste type kunt u aankopen via de school. U betaalt hiervoor 109 euro.
Praktisch
Betaalt u voor 15 augustus, dan zal het grafisch rekentoestel klaarliggen op maandag 2
september.
U kunt het verschuldigde bedrag overschrijven op het rekeningnummer
BE40 7775 9962 3663 (BIC-code: GKCCBEBB), op naam van KBSOT vzw, Statestraat 37,
1740 Ternat.
Gelieve de naam en voornaam van uw zoon of dochter te vermelden, alsook de gekozen
studierichting.
Heeft u voor 15 augustus nog geen overschrijving geplaatst, dan kunt u het grafische
rekentoestel alsnog bestellen aan het onthaal op maandag 2 september of dinsdag 3
september 2019 door dit cash te betalen (we beschikken over een bankcontactterminal).
Na 9 september verwachten we dat u zelf een grafisch rekentoestel aankoopt.
Indien u hierover meer informatie wenst, kan u terecht bij mevrouw Delcour tijdens de
schooluren (02 582 13 11) of via mail delcourl@sint-jozef-ternat.be.
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