
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
INTRODUCTIEDAGEN* 

 

 

Team Economie Rotterdam 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Voor alle genoemde momenten geldt; zo de Heere wil en wij leven, 
en als de maatregelen van het RIVM rondom het coronavirus dit toelaten. 



Algemeen overzicht week 1 cursusjaar 2021-2022: 
 
 
 

DAG: LEERJAAR 1: LEERJAAR 2 (3) 
   

Maandag 
30 augustus 2021 

• ’s Avonds (online) jaaropening 
 www.hoornbeeck.nl/jaaropening 

• ’s Avonds (online) jaaropening 
 www.hoornbeeck.nl/jaaropening 

   

Dinsdag 
31 augustus 2021 

• Introductieprogramma over 
opleiding en beroep 

• Alle andere klassen vrij 

   

Woensdag 
1 september 2021 

• Sportdag bij Adventure City 
Rotterdam 

• Alle andere klassen vrij 

   

Donderdag 
2 september 2021 

• Lessen • Lessen 

   

Vrijdag 
3 september 2021 

• Lessen • Lessen 

 

N.B.: De 1e jaars BBL studenten worden dinsdag en woensdag verwacht. 
 
 
 

http://www.hoornbeeck.nl/jaaropening
http://www.hoornbeeck.nl/jaaropening


Programma dinsdag 31 augustus 2021 
 

KIJK OP HET WEBROOSTER VOOR HET JUISTE LOKAAL!  www.hoornbeeck.roosterinfo.nl 
KLAS: TIJD: ACTIVITEIT: KLAS: ACTIVITEIT 

Aanwezig vandaag zijn: SnC-LgE-EnH-PsC 
E4C1AR  09.00 uur Dagopening en presentie 

• Kennismaking 
• Uitleg bij het rooster van 

deze week 
• Ziekmelden/absentie 
• Uitleg opleiding 
• Uitleg 

studiepuntensysteem 
• Uitleg toetsweken en 

herkansingen 
• Toelichting op Studenten 

informatiegids 
• Rondleiding door de 

school 
• Inloggen computer 
• Uitdelen SLB-reader en 

uitleg opdracht 

E4S1AR/E4F1AR 
E4S1SR 

Dagopening en presentie 
• Kennismaking 

  E4F1SR 
E4C1SR E4C1ZR 

• Uitleg bij het rooster van 
deze week 

• Ziekmelden/absentie 
   • Uitleg opleiding 

• Uitleg studiepuntensysteem 
• Uitleg toetsweken en 

   herkansingen 
• Toelichting op Studenten 

   informatiegids 
• Rondleiding door de school 
• Inloggen computer 
• Uitdelen SLB-reader en 

uitleg 
   opdracht 

 11.00 – Pauze  Einde schooldag om 11.00 uur voor 
 11.30 uur   OMS, sprint (commercieel, OMS en 
    financieel) en BBL commercieel. 

E4C1AR 11.30 uur • Introductie startopdracht 
commercieel 

 
 

 

  
   

  
 
 

 

 

   

http://www.hoornbeeck.roosterinfo.nl/


Programma woensdag 1 september 2021 
 
 
 

Aanwezig zijn: NeA-AnC-DrD-EnH-GnR-JdH-LgE-MkE-MkW-PsC-RvG 

KLAS: TIJD: ACTIVITEIT: 
   

Klassen Voor alle 1e klassen Programma: 
   08.15 uur   Inloop 
   08.30 uur   Dagopening (zie webrooster voor het juiste lokaal) 
   08.45 uur    Vertrek richting metrostation Zuidplein 
   09.05 uur   Aankomst metrostation Slinge. Vandaar gaan we       

lopend naar Adventure City Rotterdam. 
E4C1BR 
E4C1SR 

09.30 uur   Bij aankomst starten we met: 
• Uitleg parcours 
• Uitleg veiligheidsmaatregelen 
• Veiligheidsriemen en zekeringen omdoen 
• Groepsindeling per parcours/activiteit 

E4C1ZR 
E4F1AR 

  
13.00 uur Lunch (verzorgd door Adventure City) 

E4F1SR 
E4S1AR 
E4S1SR 

 14.00 uur • Sluiting maaltijd 
• Dagsluiting 

 14.15 uur Vertrek naar school of rechtstreeks op eigen 
  gelegenheid naar huis. 
   
 15.00 uur Einde sportdag 

 
 

Handig om te weten: 
• Zorg ervoor dat je tijdens de activiteiten sportieve kleding aan hebt. Voor meiden is het dragen van 

een (sport)broek verplicht. Op school kun je omkleden.  
• Je kunt je bril, mobiel, portemonnee en andere kostbare spullen in een kluisje doen bij Adventure City. 
• Voor eten en drinken (tussendoor) wordt gezorgd. Dit hoef je dus niet zelf mee te nemen. Uiteraard  

ben je vrij om zelf ook consumpties mee te nemen. 
• Wil je weten wat je te wachten staat? Bekijk op YouTube alvast wat filmpjes: Adventure City 

Rotterdam. 
 
 


	N.B.: De 1e jaars BBL studenten worden dinsdag en woensdag verwacht.

