Bestelformulier Saga-nascholing inclusief lesmodule(s)
Schooljaar 2018-2019

Wil je dit formulier volledig invullen en per e-mail versturen naar service.educatie@blink.nl? Dank je!

Schoolgegevens
Schoolnaam
Vestiging
Adres
Postcode en plaats (bezoekadres)
Gegevens facturatie
Voornaam
Achternaam
E-mail voor factuur
Kenmerk op factuur
Persoonsgegevens leermiddelencoördinator
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Op de volgende pagina vind je de tabellen om per docent een Saga-pakket te bestellen. Goed om te weten:










☐

Vul per docent van je school een aparte tabel in. De tabellen staan op de volgende 6 pagina’s. Zijn er meer
dan 6 docenten van je school die een pakket willen bestellen? Gebruik dan twee van deze formulieren.
Prijzen voor de pakketten gelden per docent en kunnen met het persoonlijk scholingsbudget worden
gefinancierd.
Er zijn geen extra kosten voor leerlinglicenties als je met de lesmodules wilt werken.
De docent en leerlingen hebben toegang tot de (gekozen) lesmodule(s) tot 31 juli 2019.
Wil je bij je module(s) het bijbehorende katern van het leerwerkboek bestellen? Dit kan tegen kostprijs per
leerling.
De eerste nascholingsdagen vinden plaats op 15 en 22 februari 2019. Je ontvangt in december een
uitnodiging voor deze dagen, met de locaties en het bijbehorende programma.
Na je bestelling nemen we contact met je op om je op weg te helpen met de Saga-module(s) en het inloggen
in de lesomgeving.
Voor deze bestelling ontvang je een factuur vanuit Blink, de ontwikkelaar van Saga en dus niet via je
schoolleverancier.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Blink Educatie VO

Op deze overeenkomst is de Verwerkersovereenkomst, die onderdeel uitmaakt van het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, van toepassing.
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Voor- en achternaam docent 1:

E-mail docent 1:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:
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Voor- en achternaam docent 2:

E-mail docent 2:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:
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Voor- en achternaam docent 3:

E-mail docent 3:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:

Bestelformulier versie 2018-1.0

4 van 7

Voor- en achternaam docent 4:

E-mail docent 4:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:
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Voor- en achternaam docent 5:

E-mail docent 5:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:

Bestelformulier versie 2018-1.0

6 van 7

Voor- en achternaam docent 6:

E-mail docent 6:
Saga-pakket

Zet X in vakje
van je keuze

Prijs per docent
incl. btw

EAN/ISBN

A. Saga totaalpakket 2x nascholings-bijeenkomsten,
inclusief 5 lesmodules vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 450

978-94-92725-78-3

B. Saga 1x nascholingsbijeenkomst, inclusief 1
lesmodule vmbo-gt en havo/vwo, leerjaar 1.

€ 250

zie hieronder

Bij pakket B. Kies hieronder één lesmodule, zie toelichting en beschikbaarheid op saga.nl/overzicht-modules:

Saga module 1: Jagers en boeren

€0

978-94-92725-80-6

Saga module 2: Grieken

€0

978-94-92725-82-0

Saga module 3: Romeinen

€0

978-94-92725-81-3

Saga module 4: Monniken en ridders

€0

978-94-92725-83-7

Saga module 5: Steden en staten

€0

978-94-92725-84-4

Met hoeveel leerlingen ga je werken met de module(s)?
Zo kunnen wij het juiste aantal (gratis) licenties voor je leerlingen klaarzetten.

Aantal leerlingen:

Ben je van plan om het katern* van het leerwerkboek bij de module(s) te bestellen?
Dit is nog geen bestelling, maar zo kunnen we inschatten
hoeveel katernen we moeten laten drukken.

Aantal vmbo-gt:

Aantal havo/vwo:

*Bij elke lesmodule hoort een katern van een leerwerkboek met alles wat beter werkt op papier. Dit zijn onder meer
de leerteksten en divers verwerkingsmateriaal op vmbo-gt of havo/vwo niveau. Je kunt deze katernen tegen
kostprijs voor je leerlingen bestellen. In de lesomgeving van je lesmodule kun je het materiaal uit dit leerwerkboek
ook downloaden en zelf printen. De kostprijs van het katern is nog niet bekend, zodra deze bekend is, sturen we
docenten die interesse hebben een bestelformulier voor de katernen. Je kunt dan alsnog beslissen om het katern wel
of niet te bestellen.

Opmerkingen:
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