Informatie start
schooljaar 2021-2022
Opleiding Verzorgende BOL

Hoornbeeck College
Carnissesingel 210
3084 NA ROTTERDAM
Telefoon: (085) 483 80 05
Internet: www.hoornbeeck.nl

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. Voor iedereen is dit
G3V1AR. Soms worden lessen in ‘clusters’ gegeven. Die gaan we tijdens de eerste
bijeenkomst indelen.
Om vast te wennen aan het gebruik van het studentportal, volg je de volgende instructies
op. 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.
Met groet,
Mw. Drooger en mw. Nieuwenhuize
Studieloopbaanbegeleiders G3V1AR

Maandag 30 augustus
Jaaropening
De jaaropening vindt plaats op maandagavond 30 augustus, 19.30 uur in de Christelijk
Gereformeerde Kerk, Voordijk 252 te Barendrecht.
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 bij te wonen.
Nadere informatie volgt op de site van het Hoornbeeck College.

Dinsdag 31 augustus
Deze dag worden jullie om 9.00 uur op school verwacht. Informatie over de lokaalindeling
volgt nog.
Neem je lunch, laptop, pen en papier mee! Boeken mag je deze dag thuis laten

Tijd
09.15

Wat
Inloop

Waar
Lokaal (volgt)

09.30

Welkom en dagopening
Kennismakingsactiviteiten
Informatie over de school
Informatie over de opleiding

15.00

Sluiting van de dag

Woensdag 1 september
Neem je laptop, pen en papier mee!
Tijd
09.15

Wat
Inloop

09.30

Welkom en dagopening

Waar
Lokaal (volgt)

Instructie en uitleg digitale leermiddelen
Lunch wordt door school geregeld
Activiteit
15.00

Sluiting

Neem sportieve kleding mee

Donderdag 2 september
Start van de lessen volgens het lesrooster.

