Leerjaar
Leerjaar 1 €
Leerjaar 2 €
Licenties e.d. Nederlands
37,00
26,00
Licenties e.d. Engels
17,00
5,00
Licenties e.d. Rekenen
37,00
26,00
Studiemateriaal
100,00
50,00
Totaal Basispakket verplicht deel
191,00
107,00
Afgesproken voorschot eendaagse excursies
20,00
20,00
Volledig Pakket
211,00
127,00
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 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.

Opleiding

Leerjaar

Naam boek

ISBN nr.

SP

1
2

De maatschappij dat ben jij niveau 3-4
Geen aanvullende boeken nodig

ISBN 978-94-92620--231

Software lijst
Opleiding SW

Naam boek

ISBN nr.

1e leerjaar

Adobe CC (via Surfspot)
Microsoft Office 365 Cloud (via school)
Printer software (via school)

Ca. € 140,00
Gratis
Gratis

Laptop leerjaar 1
Nimeto Utrecht heeft een laptop als leermiddel verplicht gesteld bij het volgen van de lessen en voor het leren
van digitale vaardigheden bij de niveau 2 opleidingen. Je dient zelf ervoor te zorgen dat je over een relevante
laptop kunt beschikken. In verband met de gebruikte applicaties en software adviseert Nimeto Utrecht voor
deze opleiding een Windows laptop.
Mocht je reeds over een laptop beschikken, dan moet deze voldoen aan de volgende minimale systeemeisen:
OS (Besturingssysteem)
Windows 10 SP 1 of hoger (64 bit geïnstalleerd)
Processor
Intel Core i3 2,5 GHz of vergelijkbaar, 64 bit ondersteuning vereist
Geheugen
Harde schijf

4 GB
250 GB
Virusscanner en Firewall

Applicatie
Microsoft Office 365 Cloud
printersoftware
Studiemeter Nederlands
Rekenblokken
Elementary English

Hoe bestellen
via school
via school
via basispakket school
via basispakket school
Via basispakket school
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kosten
Gratis
Gratis

(SP-101 ) Pakket tekengereedschap voor een pakketprijs van € 92,50
•
snij – liniaal 30 cm
•
vulpotlood
•
afbreekmesje, klein model
•
2 x nylondraad 0,35 mm
• geo-driehoek groot
•
doos grote paperclips
•
HH schaar
•
A3 tekeningenmap 52,5 x 38 x 2.5 (uitlevering via Dragt op school i.v.m. formaat)

(SP-102) Pakket gereedschap voor een pakketprijs van € 78,50
•
rolbandmaat 3 m. (Ironside)
•
gele ABS Rapid tacker met bijbehorende nietjes
•
bankhamer (glasfiber) 100 gram
•
afbreekmes groot (Westcott met draaiknop) + reservemesjes
•
verfrol + houder met bakje
Overig los zelf aan te schaffen materialen:
•
eenvoudige gereedschapskoffer
•
muismatje en extern opslagmedium voor computer (bv. memory stick). Minimaal 4 Gigabyte.
•
2 tekenpotloden (2B en 4B)
•
pen
•
haarelastiekjes
•
schuifspeldjes

Geen aanvullende materialen nodig.
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