Aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen havo 3 en vwo 3

Datum
14 juni 2021

Referentie
26.4/14062021/KMP/vlm/2021 rekenmachine

Betreft
Grafische rekenmachine

Geachte ouders/verzorgers,
In de vierde klas van havo en vwo volgen bijna alle leerlingen het vak wiskunde. De
exameneisen schrijven voor dat we moeten werken met een grafische rekenmachine. Met
ingang van het komende schooljaar 2021-2022 werken we in de wiskundelessen met de
nieuwste Casio fx-CG50 (met kleurenscherm en nieuwe verplichte examenstand).
De grafische rekenmachine is niet opgenomen in het gratis boekenfondspakket. U kunt
hem zelf in de winkel aanschaffen. Echter, de school heeft een overeenkomst gesloten
met Scheepstra Rekenmachines te Drachten. Omdat het op het Sondervick College om
een groot aantal leerlingen gaat, heeft u daarmee de mogelijkheid om de Casio FXCG50 via deze firma aan te schaffen voor de scherpe prijs van €99,95 (incl. BTW).
De betaling geschiedt per leerling en uitsluitend via een iDEAL-betaling* op de
website: www.rekenmachines.com. Leerlingen kunnen hiervoor de
QR-code scannen of inloggen met hun roepnaam (leerling), achternaam
(leerling), klas (4 havo/4 vwo), emailadres en de inlogcode: sond5504
Vervolgens verschijnt er een keuzemenu (indien van toepassing) waar men de gewenste
rekenmachine kan selecteren en kunt u via het iDEAL-menu de betaling verrichten. De
rekenmachine wordt op school afgeleverd en tijdens de eerste lesweek door de
wiskundedocent uitgereikt.
LET OP: de uiterste besteldatum is 26 augustus 2021. Bestelt u later dan genoemde
datum, dan wordt de rekenmachine aangetekend verzonden naar uw privéadres. U
betaalt voor deze service € 5,95 aan verzendkosten. Volledigheidshalve verwijzen wij u
ook naar de garantievoorwaarden, die u kunt vinden onder het kopje GARANTIE van
www.rekenmachines.com.

Wilt u nadere informatie over de aanschaf van deze rekenmachine, dan kunt u mailen
naar skamp@sondervick.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de wiskunde sectie
Sandra van de Kamp

Scheepstra Rekenmachines
Postbus 716 - 9200 AS Drachten - Tel. 0512 53 83 53 - K.v.K. nr. 01091523
info@rekenmachines.com - www.rekenmachines.com
IBAN: NL36ABNA0450453944 – BIC: ABNANL2A
* Indien u niet met iDEAL kunt betalen, kunt u het bedrag o.v.v. naam leerling en school ook vooruit per bank betalen op
IBAN: NL36ABNA0450453944. Voor de verwerking is het noodzakelijk als leerling wel in te loggen zonder de iDEAL-transactie
te voltooien.

