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Beste student, 
 
Na een periode van vakantie is het nieuwe cursusjaar weer in zicht. Binnenkort hopen we elkaar te 
ontmoeten. Wij zien er naar uit! 
 
Dit setje is bedoeld om je alvast wat wegwijs te maken in de schoolperikelen. 

 
Het lesrooster voor de komende weken kun je vanaf vrijdag 28 augustus vinden op: 
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl. 
 
Via het studentenportal kun je inzien in welke groep jij bent ingedeeld. Klik in het menu aan de linkerzijde 
op 'Studie'. Kies dan in de bovenste menubalk op 'Groepen'. Klik op de groepscode om jouw klassenlijst in 
te zien. De inloggegevens heb je inmiddels per e-mail ontvangen van onze ICT-afdeling. Heb je nog geen 
inloggegevens ontvangen of heb je problemen met het inloggen? Neem dan contact op met onze 
servicedesk via 085-4838080 of topdesk@sorg.nl. 
 
We hopen dat je je snel (weer) thuis voelt op het Hoornbeeck College en wensen je Gods Zegen toe voor 
het komende schooljaar. 
 
 

  

http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/
https://edu07-login.educus.nl/Hoornbeeck%20College?1
mailto:topdesk@sorg.nl


 

Maandag 31 augustus 

 
 

 
20.30 - 21.00 Jaaropening   

 
De jaaropening vindt plaats op 
maandagavond 31 augustus in de Bethelkerk 
te Ridderkerk (Anjerstraat 2). 
 
De bijeenkomst wordt via livestream 
uitgezonden. Studenten, ouders en 
medewerkers krijgen een link toegezonden 
zodat zij kunnen inloggen.  
 
Voor een beperkt aantal studenten, ouders 
en medewerkers zal het mogelijk zijn de 
bijeenkomst lijfelijk bij te 
wonen. Er komt een mogelijkheid tot 
inschrijven en op volgorde van inschrijving 
vindt dan toekenning van plaatsen plaats. 

Nadere informatie volgt.  



 

Dinsdag 1 september 
 

 

Alle 2e en 3e jaars studenten hebben vrij. 
  
        

Alle 1e  jaars studenten uit klas E2R1ZR, 
E2L1ZR, E3R1AR, E3R1ZR en E3L1ZR 
worden op school verwacht. 
 

 

(zie mail die eind juli verzonden is) 
 

 

09.00 uur  Introductie en kennismaking 
  

E2R1ZR Lokaal A2.01  WrI/BrL 
 E3R1AR Lokaal A2.03  HsC/VmE 
 E3R1ZR Lokaal A2.02  HbD/HvM 
 
 E2L1ZR Lokaal A2.01  WrI/BrL 

E3L1ZR Lokaal A2.02  HbD/HvM 
 

11.00 uur  Vertrek naar Bergschenhoek 
 

16.15 uur  Aankomst bij school 
 



 

 

Woensdag 2 september 

 
 

 Lessen volgens het rooster 
 

 

Donderdag 3 september 

 
 

Lessen volgens het rooster 
 

 

Vrijdag 4 september 

 
 

Lessen volgens het rooster 


