
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aan de ouders van de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in klas 4 zitten 
 
 
Asten, juni 2019  
Betreft: Bestelling grafische rekenmachine  
 
 
Beste ouders, 
 
In de vierde klas van havo en vwo volgen bijna alle leerlingen het vak wiskunde. Voor dit vak is vanuit de 
exameneisen het werken met een grafische rekenmachine verplicht.  
 
Op het Varendonck College wordt in de wiskundelessen gewerkt met de CASIO FX-CG50. Deze 
rekenmachine beschikt over de door de overheid verplichte examenstand. 
Ook grafische rekenmachines van het type CASIO fx-CG20 (mits voorzien van examenstand; vanaf versie 
OS2.07 en hoger of van het type TI84 Plus T (vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje), de 
TI84 Plus CE-T (vanaf versie OS 5.1.5) en de TI-Nspire CX (vanaf versie OS 4.4.0.532, alleen de versie 
zonder CAS) voldoen, mocht een leerling hierover beschikken (bijvoorbeeld door het overnemen van de 
grafische rekenmachine van een bekende). Grafische rekenmachines van de oudere types TI83 Plus, TI84 
Plus, TI84 Plus SE en TI84 Plus C-SE voldoen echter niet meer. 
  
De grafische rekenmachine is niet opgenomen in het boekenfondspakket.  
 
Het Varendonck College heeft een overeenkomst gesloten met Scheepstra Rekenmachines omdat het 
om een groot aantal leerlingen gaat. U heeft daarmee de mogelijkheid om bij Scheepstra 
Rekenmachines de CASIO FX-CG50 aan te schaffen voor de prijs van € 106,00 inclusief BTW. 
 
De bestelprocedure vindt u verderop in de brief. 
U dient uiterlijk 9 augustus 2019 te bestellen. 
 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dhr. Peter van Osch 

    p.v.osch@varendonck.nl  
 

 



 
 
 
 
 
 

Bestel- en betaalprocedure 
 
Op verzoek van Scheepstra Rekenmachines geschiedt de betaling per leerling. U kunt uitsluitend betalen 
via iDEAL op de website: www.rekenmachines.com  
 
Leerlingen kunnen hiervoor inloggen met hun:  
- roepnaam (naam leerling gebruiken) 
- achternaam (naam leerling gebruiken) 
- huidige klas 
- geboortedatum 
- e-mailadres 
- de volgende inlogcode: vare5721 

 
Vervolgens verschijnt er een keuzemenu waar men de gewenste rekenmachine kan selecteren, waarna 
via het iDEALmenu de betaling kan worden verricht. 
De rekenmachines worden geleverd op school en zullen vanaf 19 augustus aan de betreffende 
leerlingen uitgereikt worden. 
 
 
 
N.B. Na het inloggen op www.rekenmachines.com ziet u een teller waarop staat hoeveel dagen u nog de tijd heeft om te 
bestellen. Mocht u te laat zijn met bestellen, dan wordt de rekenmachine naar uw privéadres gestuurd. Scheepstra 
Rekenmachines rekent hiervoor € 5,95 extra voor de verzendkosten. Mocht u de rekenmachine eerder willen ontvangen, dan 
kunt u dit ook aangeven. Ook dan wordt deze naar uw privéadres gestuurd met een toeslag van € 5,95. Een bestelde en 
betaalde rekenmachine dient te worden afgenomen.  
 
Mocht uw rekenmachine een defect vertonen, dan verwijst het Varendonck College u naar de garantievoorwaarden. Deze kunt 
u vinden op de website www.rekenmachines.com; rechtsboven in de balk onder Garantie. 


