Leerjaar 1
€
Licenties e.d. Nederlands
23,00
Licenties e.d. Rekenen
37,00
Studiemateriaal
100,00
Totaal Basispakket verplicht deel
160,00
Afgesproken facultatief voorschot eendaagse excursies *
50,00
Volledig pakket
210,00
NB Het betaalverzoek voor zowel het verplichte deel, als voor het facultatieve deel volgt aan het begin van het
schooljaar

Toelichting:
Licenties talen en rekenen
Bij de lessen voor Nederlands en rekenen behoort een digitale leeromgeving met speciale testen. De jaarlijkse
licenties hiervoor koopt Nimeto Utrecht vanwege technische redenen centraal in. De individuele licenties dien je dus
niet zelf bij de boeken aan te schaffen. Voor zover er sprake is van één of meerdere vrijstellingen, zullen deze
licentiekosten na vaststelling hiervan, aan je worden teruggestort.
Studiemateriaal
Dit betreft in eigen beheer, door docenten van Nimeto Utrecht zelf ontwikkeld en samengesteld lesmateriaal. Door
deze constructie worden de kosten voor aanschaf van studieboeken voor de student aanmerkelijk beperkt. Je
krijgt jaarlijks toegesneden les-, oefen- en instructiemateriaal. De vermelde kosten zijn het gemiddelde over drie
leerjaren van de opleiding.

Excursies (eigen keuze)
In een schooljaar worden er (eendaagse) excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld beurzen en/of musea.
Excursies die bijdragen aan zowel je groei als aanstaande professional als ook aan je persoonlijke groei. Wij weten
vooraf niet wat de kosten hiervoor zijn en daarom vragen wij jaarlijks een voorschot op deze kosten. Hiervoor
ontvang je aan het begin van het schooljaar een betaalverzoek. Blijft er geld over, dan ontvang je dit uiteraard
terug. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar de ontwikkelingen in de wereld betreffende de bestrijding van corona.
Besluit je niet mee te doen met de excursies, dan hebben wij een vervangend programma beschikbaar. Op deze
manier kun je wel gewoon je schooluren maken.
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Bestellen boeken en materialen
Nimeto Utrecht heeft afspraken gemaakt met Boekhandel Dragt uit Woerden over het leveren van boeken en
materiaalpakketten. Boekhandel Dragt heeft speciaal voor studenten van Nimeto Utrecht een webshop ingericht, waarbij de
materialen voldoen aan de door Nimeto vastgestelde specificaties. Deze webshop kan via de knop “boeken &
leermiddelen bestellen” op de website van Nimeto Utrecht benaderd worden of rechtstreeks via www.dragt.nu.
Zorg dat je de bestelling vóór 15 juli hebt gedaan! De boeken en leermiddelen worden dan door Boekhandel Dragt, na
betaling, zonder bezorgkosten in de week van 24 tot 29 augustus bij je thuis afgeleverd. Uiteraard staat het je vrij om de
boeken en materialen elders aan te schaffen. Voor alle boeken op de lijst geldt: voor zover nog niet in bezit.

Boekenlijst
Opleiding

Naam boek

MC 1e leerjaar

Geen aanvullende boeken nodig

ISBN nr.

Software lijst
Opleiding

Naam

ISBN nr.

1e leerjaar

Adobe CC (via https://surfspot.nl)*
Microsoft Office 365 Cloud (via school)
Printer software (via school)

Ca. € 140,00
Gratis
Gratis

*)
Let op! Bij registratie in Adobe geen creditcardgegevens invullen

Los zelf aan te schaffen materialen voor zover nog niet in bezit:
•
computermuis en muismatje
•
oortelefoon
•
smartphone
•
Extra SD-kaart (minimaal 32 GB class 10) b.v. Sandisk
•
Agenda digitaal/papier
•
Collegeblok/pen
•
extern opslagmedium voor computer, minimaal 3 TB. ( b.v. LaCie / WD passport) (Amac shop)
•
Satechi USB-C Multimedia Adapter voor o.a. USB 3.0. Ethernet, SD kaart, HDMI (Amac shop)
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