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Beste student, 
 
Het nieuwe cursusjaar  staat voor de deur. We heten je dan ook (weer) hartelijk welkom! 
In dit document tref je de informatie aan die je nodig hebt voor de eerste schoolweek. 
Belangrijk dat je deze informatie leest, voordat je naar school gaat. 
 
We hopen op een goede start met elkaar en wensen je een fijn cursusjaar toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. M.H.A. van Driesten 
Opleidingsmanager Verzorgende  
 
 

In welke klas zit ik? 
 
Om te weten in welke klas je zit, raadpleeg je de selfservicemodule. De link hiervoor  vind je op onze 
website www.hoornbeeck.nl . Een inlogcode hiervoor heb je inmiddels ontvangen. 
Ook kun je in deze selfservicemodule zien in welk cluster je bent ingedeeld voor de praktijkvakken of 
eventuele keuzevakken. 
 
Er zal niet meer van klas en/of cluster gewisseld worden.  Een uitzondering kan een onoverkomelijke 
(medische) reden zijn. Vriendschap is geen reden om overplaatsing te vragen. Je hebt namelijk de 
gelegenheid om elkaar regelmatig te ontmoeten in de pauzes.  
Tijdens de introductieweek zal hier informatie over gegeven worden. 
Wanneer je meent in de verkeerde groep/leerjaar te zijn geplaatst, meld je dit de eerste schooldag 
bij je studieloopbaanbegeleider. 
 
 

Wanneer moet ik voor het eerst naar school en waar moet ik zijn?  
 
In de hierna volgende overzichten staat vermeld wanneer je eerste schooldag is en waar je wordt 
verwacht. 
 
Als je een eerstejaarsstudent bent, ontvang je op de eerste schooldag het programma van de 
introductiedagen. 
 
Je hebt een brief ontvangen met informatie wat je tijdens de introductie week mee zou moeten 
nemen. Bijvoorbeeld sportkleding.  
 
Om lessen of het introductieprogramma te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de administratie in 
het bezit is van een ondertekende onderwijsovereenkomst (en voor de BBL ook van een 
ondertekende praktijkovereenkomst). Wanneer dit niet het geval is, word je niet toegelaten tot de 
lessen of het introductieprogramma. 
 
Voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. 
  

http://www.hoornbeeck.nl/


Opleiding: Verzorgende IG BOL 
Leerjaar Klas Eerste schooldag Tijdstip Plaats 
1 Klas G3V1A 

Klas G3V1B 
 

Dinsdag  
31 augustus 2021 
 

08.30 uur Sectie-F (gebouw tussen van 
Lodenstein College en 
Hoornbeeck in) 
 
G3V1AA  lokaal F014 
G3V1BA  lokaal F013 
 

2 Klas G3V2A 
Klas G3V2B 

Dinsdag 31 augustus 
2021 

08.30 uur Kapel 

3 Klas G3V3A 
 

Dinsdag 31 augustus  
2021 

08.30 uur A212 
 

 
Opleiding: Verzorgende IG BBL 

Leerjaar Klas Eerste schooldag Tijdstip Plaats 
1 Klas G3V1Z Dinsdag  

31 augustus 2021 
08.30 uur F004 

2 Klas G3V2Z 
Klas G3V2Y 

Donderdag 2 
september 2021 

8.30 uur Informatie over lessen  
te vinden op rooster 
 

3 Klas G3V3Y 
Klas G3V3Z 

Vrijdag 3 september 
2021 

8.30 uur Informatie over lessen  
te vinden op rooster 

 
 Lever de onderwijsovereenkomst in op de eerste schooldag als je dit nog niet ingeleverd 

hebt! Zonder getekende onderwijsovereenkomst, heb je geen toegang tot de lessen. 
 

Waar vind ik mijn lesrooster voor de eerste lesperiode? 
 
Je lesrooster is digitaal beschikbaar. Je kunt dit rooster raadplegen via 
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/ 
 
De lestijden zijn als volgt: 

- 1e lesuur: 8.30-9.20 uur 
- 2e lesuur: 9.20-10.10 uur 
- 3e lesuur: 10.10-11.00 uur 
- 1e pauze: 11.00-11.20 uur 
- 4e lesuur: 11.20-12.10 uur 
- 5e lesuur: 12.10-13.00 uur 
- 2e pauze: 13.00-13.20 uur 
- 6e lesuur: 13.20-14.10 uur 
- 7e lesuur: 14.10-15.00 uur 
- 8e lesuur: 15.00-15.50 uur 

 
Wanneer je voor 6.30 uur van huis moet om op tijd op school te zijn of wanneer je ’s avonds na 
18.30 uur weer thuis kunt zijn, kom je in aanmerking voor een verlofpas. Je ontvangt hierover in de 
eerste schoolweek meer informatie. 
 
 

http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/


Wat moet ik weten over corona maatregelen naar en op school? 
 
Volg in het OV de richtlijnen op die van toepassing zijn. Denk aan het gebruik van een mondkapje.  
 
Ook op school gelden richtlijnen. Denk aan: 

- Het ontsmetten van je handen wanneer je het gebouw in gaat; 
- Het volgen van het looproute ten behoeve van het  eenrichtingsverkeer in het gebouw; 
- Het dragen van een mondkapje in de gangen en bij de catering.  

 
Verder geldt:  
 heb je Corona-achtige klachten zoals verwoord op de site van de RIVM?  

Dan is het NIET toegestaan om naar school te komen.  
In dat geval neem je contact op met verzuimcoördinator dhr. Van Toor 
(verzuimamersfoort@hoornbeeck.nl). 
Je laat je dan testen door de GGD. 

 Ben je door de GGD positief getest? 
Geef dit dan door aan opleidingsmanager mw. Van Driesten (dtm@hoornbeeck.nl) en je SLBer en 
volg het advies van de GGD op. 

 Ook willen we je vragen om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen. Zo neem 
je je verantwoordelijkheid naar je klasgenoten. Je kunt zelftesten gratis bestellen via 
www.zelftestonderwijs.nl 
 
 
Welkom! 
We hopen je volgende week te ontmoeten! 
Team Verzorgende Amersfoort. 
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