aankoop rekentoestel
3de jaar D- finaliteit (Biotechnische Wetenschappen) + 4de jaar tso en 3de graad tso

Om aan de leerplandoelstellingen wiskunde te voldoen, is het onder andere noodzakelijk dat de leerlingen
beschikken over een grafisch rekentoestel. De vakgroep wiskunde heeft besloten dat onze school werkt met
TI-84 Plus. Mocht je reeds een TI-83 Plus of TI-84 Plus Silver Edition hebben, dan kan je die ook gebruiken.
De laatste editie is TI-84 Plus CE-T Python Edition, wat uiteraard ook aangekocht kan worden. Dit nieuwste
toestel heeft een kleurenscherm en een oplaadbare batterij.

Als school bieden we ouders de mogelijkheid om mee te doen aan een online groepsaankoop: TI-84 Plus
tegen € 96,75 of TI-84 Plus CE-T Python Edition tegen € 110. Alle bestellingen worden gratis op school
geleverd bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Door je toestel aan te kopen via rhombus.be geniet je bijkomend van een verlengde waarborg op de
fabrieksgarantie van 3 jaar, zolang je binnen de scholengemeenschap school loopt.
Opgelet, meedoen aan de groepsaankoop is slechts mogelijk vanaf 30 juni tot 27 augustus. Je kan het
toestel uiteraard ook elders kopen.

Werkwijze voor online groepsaankoop
o

surf naar www.rhombus.be

o

registreer je om in te loggen

o

ga naar Shop

o

selecteer het artikel dat je aankoopt:
o ARTIKEL: TI-84 Plus
of
o ARTIKEL: TI-84 Plus CE-T Python Edition
of
o BUNDEL ARTIKEL: TI-84 Plus/ Plus CE-T Python Edition met etui

o

Voer je promocode in: FJ3U12

o

rond de betaling af met het betaalmiddel naar keuze (betaling met overschrijving is niet mogelijk)

o

je ontvangt per mail een bevestiging van je aankoop
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