Leerjaar 1
€
Licenties e.d. Nederlands
37,00
Licenties e.d. Rekenen
37,00
Studiemateriaal
100,00
Totaal Basispakket verplicht deel
174,00
Afgesproken voorschot eendaagse excursies
50,00
Volledig pakket
224,00
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, Engels 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 twee
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 augustis 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.

Boeken lijst
Opleiding SW

Naam boek

ISBN nr.

1e leerjaar

Visual Thinking, Willemien Brand (leerboek)

ISBN 978-9063694531

Opleiding SW

Naam boek

ISBN nr.

1e

Adobe CC (via HTTPS://Surfspot.nl)
Microsoft Office 365 Cloud (via school)
Printer software (via school)

Ca. € 140,00
Gratis
Gratis

Software lijst
leerjaar
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(SW 101) Pakket vakgereedschap - en tekenmateriaal voor € 422,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snitty MMS0001 foliesnijder (Avery)
Krabber / schraper NT-Scraper SC -5P
Liniaal 30 cm. RVS gehard plat
Rolmaat 3 meter (Ironside)
Afbreekmesje hoek 30 graden incl. 5 reserve mesjes AR-R300 GrAlu. (Spandex)
Afbreekmesje klein
Schaartje
5 stuks schilderstape Gold tape 19 mm
Gereedschapbuidel Avery met riem (Spandex)
Artknife 6 mm (OLFA AK1)
6 x Rakel blauw met 1 kant vilt
4 x Rakel rood met 1 kant vilt Mavxe 1032 (Spandex)
1 paar montage handschoenen IP Wrap Gloves (MSW1003)
Montage magneten één paar MAVX D5984
Black en Decker verfstripper KX1650 1750w
Blok A3 tekenpapier

(SW 102) Pakket tekengereedschap - en tekenmateriaal voor € 81,50
•
•
•

Fineliners Staedtler set 0,1, 0,3 0,5 en 0,7
Dummy A4 blanco 96 vel
Winsor & Newton Promarker set:
Y828; O739; R519; B119; B138, G339; O928; WG1; WG2; CG1; CG5; IG1; IG4; BL

Overig los zelf aan te schaffen materialen:
•
set potloden (2B; 4B; 6B; HB; 2H; 4H; 6H)
•
set 24 kleurpotloden
•
potloodgom
•
puntenslijper
•
eenvoudige studieagenda
•
1 schrift A4 gelinieerd 40 vel
•
SD kaart >500MB
•
een muismatje en een extern opslagmedium voor computer (bv. memory stick). Minimaal 4 Gigabyte
•
aanbevolen Satechi USB-C Multimedia Adapter voor o.a. USB 3.0. Ethernet, SD kaart, HDMI (Amac shop)
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