
 

 

Beste Studenten, 

Een tijdje geleden hebben wij jou gesproken en/of gezien tijdens de intakegesprekken of op 

de open dag. Graag nodigen wij je uit voor de introductiedagen. Deze dagen zullen in het 

teken staan van het leren kennen van elkaar, bezinning en kennismaken met de opleiding 

verpleegkunde. 

 

Start: De introductiedagen starten op woensdag 24 augustus, om 11.00 op school. Deze dag 

zullen jullie informatie krijgen over de opleiding, boeken, laptops en rondleiding op school. 

We sluiten deze dag af met een gezamenlijke lunch. (lunchpakket zelf meenemen)  

Op donderdag 25 augustus wordt je om 11.00 in de aula verwacht met je koffer!!  

Jullie gaan op weg naar Meppel. Daar zullen we met elkaar één nacht en twee dagen 

verblijven om elkaar echt te leren kennen in een ontspannen sfeer. Het thema van deze 

twee dagen is: 

Maak je eigen klas !! 

Finish: We sluiten de introductiedagen af op vrijdag 26 augustus om 12:00  

Bij deze uitnodiging krijg je nog aanvullende informatie over deze twee dagen. 

Allemaal een hele goede vakantie toegewenst en tot 24 augustus. 

 

 
Mw. L ( Lianne ) Colijn 
Dhr. M ( Marco ) Pronk  



 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en student, 
 
Op dv 24 augustus worden jullie weer verwacht op school. Op woensdag 24 augustus krijgen de 
studenten informatie over de opleiding, boeken, laptops e.d. We beginnen deze dag om 11:00  in de 
aula van het Hoornbeeck College Gouda.  
 
Op donderdag dv 25 augustus gaan we met de studenten en een aantal docenten verpleegkunde 
naar Meppel. Deze dagen zullen in het teken staan van kennismaking met andere studenten en 
docenten. Alle studenten verzamelen om 11.00 op school in de aula, vanuit daar vertrekken de 
studenten per OV naar Meppel. In Meppel hebben wij een prachtige groepsaccommodatie gehuurd 
waar volop gelegenheid is om elkaar d.m.v. afwisselende activiteiten in een ontspannen sfeer elkaar 
te leren kennen. Op 25 augustus zullen wij de invulling van deze dagen verder toelichten.  
 
Wij hebben geprobeerd de kosten van deze dagen zo laag mogelijk te houden, wij vragen een 
bijdrage van de student van € 40 euro p.p. Voor dit bedrag wordt er voor jou ontbijt, een 3-gangen 
diner en drinken verzorgd. Stop in jullie koffer wel nog wat lekkers voor ’s avonds dit wordt door de 
docenten altijd gewaardeerd.  
 
Op vrijdag 26 augustus vertrekken wij om 14:00 weer uit Meppel naar school. Hier worden alle 
studenten weer opgewacht. Wij vinden het leuk als jouw ouder(s)/verzorgerger(s) jullie komen 
ophalen om zo nog wat ervaringen met elkaar te delen.  
 
Nog een aantal punten van aandacht: 

• Voor eten en drinken wordt gezorgd ( neem wel een lunchpakketje mee voor 
donderdagmiddag)  Heb je een voedselallergie neem dan contact op met mw. Colijn of dhr. 
Pronk. 

• Gebruik je medicijnen? Neem voldoende mee. Tijdens deze dagen ben je zelf 
verantwoordelijk voor de inname.  

• Bij aankomst op 25 augustus verwachten wij de dames in normaal schooltenue (rok) 

• Wij gaan met de trein zorg dat je je  studenten-OV bij je hebt, of een opgeladen OV-pas. De 
afstand van de treinstation Meppel naar de accommodatie is 500 meter.   

 
Locatie accommodatie: 
Leonard Springerlaan 14 
7941 GW Meppel 
 
Voor vragen kunt u/jij contact opnemen met: 
 
Contactenpersonen docenten: 
Mw. Colijn ( cnj@hoornbeeck.nl )  
Dhr. Pronk ( pkm@hoornbeeck.nl)  
 
Wij zien er naar uit jullie, zo de Heere wil en wij leven,  te ontmoeten op 24 augustus.  
 
Met vriendelijke groet jullie LOB’ers ( loopbaanbegeleiders)  
 
Lianne Colijn 
Marco Pronk   
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Wat neem je mee? 

- Bijbel 

- Kleding voor 2 dagen 

- Sportkleding  

- Toiletspullen 

- Geldig legitimatiebewijs 

- OV en geld 

- Handdoeken 

- Fles om te vullen met water 

- Goede wandelschoenen 

- Collegeblok en pen 

- Gezelschapsspellen 

- Dekbedden en beddengoed is aanwezig 

-  
 

 
 
 
 

 

 


