Beveren, juni 2022

Aan de ouders van de leerlingen die kiezen voor een richting in de D-finaliteit en de D/Afinaliteit
Geachte ouders
In het leerplan wiskunde van de tweede graad D-finaliteit en D/A-finaliteit, evenals in de
derde graad aso en tso, staat een grafisch rekentoestel geprogrammeerd. Deze brief wil
daarrond enige verduidelijking bieden.
In overleg met de directies van verschillende scholen van onze scholengemeenschap
maakten de leraren wiskunde een keuze voor TEXAS Instruments 84 Plus COLOR CE-T
Python Edition(incl. oplader): € 117,50 - een toestel dat vanaf het derde jaar D- en D/Afinaliteit tot en met het zesde jaar gebruikt zal kunnen worden voor het vak wiskunde.
Het toestel blijft in verlengde garantie zolang uw zoon of dochter bij ons school loopt.
Tevens is er 3 jaar Smartview inbegrepen voor gebruik op de laptop. U mag uiteraard
het bewuste toestel ook elders aanschaffen.
Tijdens het oudercontact en de bijhorende inschrijving wordt gevraagd of u een
rekentoestel wilt bestellen via onze school. De betaling gebeurt via overschrijving – u
ontvangt hiervoor een mededeling via Smartschool vanaf 5 juli. De levering van het
toestel gebeurt op onderstaande wijze:
•
•

3de jaars: het toestel wordt meegegeven op de infoavond van het derde jaar in
september.
4de jaars: het toestel wordt meegegeven op het tijdstip zoals wordt afgesproken
met de vakleerkracht wiskunde.

Mocht u nog vragen hebben betreffende de aankoop of pas na het oudercontact beslissen
om het GRM aan te kopen, dan mag u via Smartschool een mailtje sturen naar Marleen
De Munck en/of Katie Van Glabeke.
We beseffen maar al te goed dat hiermee misschien een hap uit het schoolbudget
verdwijnt; anderzijds willen we toch allemaal dat onze jongeren in optimale
omstandigheden kunnen werken. We vonden het nodig dit even wat uitgebreider toe te
lichten en danken u nu reeds voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.
Groeten-op-weg-naar-vakantie
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