Schoolkosten Game artist leerjaar 1
Schooljaar 2018-2019

Verplicht om zelf aan te schaffen
Boeken
Hardware
Software
(Teken) materiaal
Printkosten
Totaal

€ 113,11
€ 1.290,00
€ 128,00
€ 58,00
Per kopie
€ 1589,11

Zie blad 2
Zie blad 2
Zie blad 2
Zie blad 3
€ 0,06 zwart/wit en € 0,12 kleur (betalen gaat via een oplaadbare Ma-schoolpas)

Facultatief
Kluisje, geen huur wel borg
Excursies

€ 15,00
€ 20,00

Diverse producten

€ 50,00

Gedurende het schooljaar vinden er extra activiteiten plaats. Wanneer een
student hier niet aan meedoet, vindt er op school volgens rooster, een alternatief
programma plaats.
Zie blad 3

Lesgeld
Lesgeld

€ 1.155,-

Let op: wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent moet je lesgeld betalen,
dit gaat via DUO. Meer informatie vindt je op www.duo.nl
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Specificatie

Boeken
Vak
Rekenen

Boek
RNT (4 maal) (ER)

ISBN
9789490013967

Rekenen

Startrekenen 3f leerwerkboek deel a+b
(+servicekatern)
(ECK) Taalblokken 3 studentlicentie NE-EN 12 mnd.

9789491699962

Engels &
Nederlands

9789034598059

Extra informatie
Mediacollege Amsterdam adviseert om deze licentie te bestellen via
Studers. Op deze manier kunnen wij helpen bij evt. problemen bij het
activeren van de licentie.

Mediacollege Amsterdam adviseert om deze licentie te bestellen via
Studers. Op deze manier kunnen wij helpen bij evt. problemen bij het
activeren van de licentie.

Hardware
Product
Laptop

Kosten
€ 1.200,-

Voorbeeldlink
-

Intuos Pen Small
Muis met draad

€ 79,99
€ 10,- v.a.

http://goo.gl/HXbBjj
http://goo.gl/odkCFY

Product
Adobe CC
Degoo
Unity Free

Kosten
€ 128,Gratis
Gratis

Voorbeeldlink
www.slim.nl
https://degoo.com/
http://goo.gl/AMy9iJ

Maya
Cinema 4D R16

Gratis
Gratis

http://goo.gl/eKWmra
http://goo.gl/55yFGG

Extra informatie
Kosten van de laptop is ongeveer € 1.000,- voor een Windows en
€1.200,- voor een Macbook.
Tablet met pen

Software
Extra informatie
Meer informatie op informatie avond
Gratis Cloudstorage
Kies voor de free download, zelf downloaden op de laptop voor de
start van het schooljaar.
Zelf downloaden op laptop voor de start van het schooljaar.
Zelf downloaden op laptop voor de start van het schooljaar.
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Specificatie
(teken) materiaal
Product
Dummy (schetsblok) gebonden A4, 80 vel
Kroontjespenhouder
Kroontjespennetje
Aquarelverf startpakketje
Oostindische inkt
Tekenklemmen
Schrift A5 lijn
Schaar 14 cm met plastic handvat
Puntenslijper met slijpsel opvangbakje
Potlood 4B
Potlood 2B
Potlood HB
Vlakgum Eberhard Br40 potlood/inkt
Kneedgum
Scotch Magic tape
Prittstift PK212
Progresso grafietstift 4B
Golfplastic map 43,5 x 31,5x3
Houtskool 5-6 mm 13,5 cm

Aantal
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totaal:

Kosten
€ 5,75
€ 1,00
€ 0,56
€ 16,75
€ 3,65
€ 0,72
€ 0,64
€ 1,17
€ 1,11
€ 0,46
€ 0,21
€ 0,21
€ 0,40
€ 1,44
€ 2,40
€ 2,04
€ 1,06
€ 11,99
€ 6,46
€ 58,02

Extra informatie

optioneel

optioneel
Set á 12 stuks

Het onderdeel ‘(teken) materiaal’ is te bestellen bij Van Beek. Ga naar de gezamenlijke website van het Mediacollege Amsterdam en Van Beek: www.vanbeekma.nl,
kies voor je opleiding en bestel het totale pakket of alleen de artikelen die je nog niet hebt. Als je het totaalpakket besteld, krijg je een korting van 10%. ( € 52,22 in
plaats van € 58,02). Aan het begin van het schooljaar moet je over bovenstaande materialen kunnen beschikken. Je bent niet verplicht om dit bij van Beek aan te
schaffen, dit mag ook ergens anders.

Overig (niet verplicht, wel advies)
Product
Externe harde schijf
Over ear headphone

Kosten
€ 30,- v.a.
€ 20,- v.a.

Extra informatie
Minimaal 500 GB, voor een back-up van het werk
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