Beste studenten,
Van harte welkom bij de sector Economie. Bij deze informeren wij jullie zodat je in ieder geval weet
waar je dinsdag verwacht wordt. Het is belangrijk om te weten dat onze lokalen zich op de 2e
verdieping bevinden. Als je daar bent dan is het niet moeilijk meer om je lokaal te vinden.
Ik hoop dat je jezelf snel thuis zal voelen op onze school en dat je studie voorspoedig mag verlopen.
Als er problemen of zorgen zijn op school of privé dan kan het verstandig zijn om dit met je mentor
te delen. Je bent het niet verplicht maar als wij op de hoogte zijn dan kunnen wij je beter begrijpen
en begeleiden.
Met vriendelijke groet namens het team Economie,
J. van Bentum,
Opleidingsmanager Economie & ICT

Klas 1 BOL en BBL studenten
Jullie worden dinsdagmorgen 23 augustus om 8.45 uur op school verwacht in de volgende lokalen:
BOL
E4S1SA
E4BS1AA en E4BS1BA
E4C1AA
E4C1BA en E4C1SA
E2R1AA en E3R1AA

(Office management sprint)
(Business services)
(Commercieel)
(Commercieel/ Commercieel sprint)
(Retailmedewerker BOL/ Retailspecialist BOL)

lokaal B 306
lokaal B 301
lokaal A 207
lokaal A 204
lokaal A 203

mentor KfC
mentor GdM en SrC
mentor GkE
mentor PgH
mentor GtL

BBL
E2L1ZA en E2R1ZA
E3R1YA
E3L1ZA en E3R1ZA
E4C1ZA

(Logistiek medewerker/Retail medewerker)
(Retailspecialist)
(Logistiek teamleider/ Retailspecialist)
(Junior account manager)

lokaal A206
lokaal B 303
lokaal B 307
lokaal A 205

OM BeJ
mentor SK
mentor BzD
mentor WgP

Ben je nog niet in een groep geplaatst dan kan de oorzaak zijn dat je nog geen intakegesprek hebt gehad.
En anders je vraag mailen naar mw. Van Dijk, dka@hoornbeeck.nl.
Wisseling van klas is door de indeling van opleidingen zo goed als uitgesloten. Heb je er problemen mee dan
moet je uiterlijk dinsdag 29 augustus contact opnemen met de heer J. van Bentum (bej@hoornbeeck.nl).

Klas 1 Introductie
Tijdens de introductie op dinsdag maken jullie kennis met je medestudenten, je LOB’er (mentor) en de
opleiding. Tevens maken jullie kennis met het bedrijfsleven. We verwachten dat je zelf zorgt voor eten en
drinken. Bij redelijk weer hebben we woensdag een sportdag bij het Henschotermeer. Volgende week
dinsdag hoor je hier meer over. Vanaf donderdag 25 augustus wordt er les gegeven volgens het rooster.

Klas 2
Alle BOL 2e klassen hebben vanaf donderdag 25 augustus les volgens het rooster op school. BBL klassen
hebben les vanaf woensdag 31 augustus. Zie voor de lessen het rooster.

Klas 3
BOL groepen hebben BPV vanaf maandag 22 augustus. E4C3ZA en E4R3ZA hebben les vanaf dinsdag 30
augustus. Zie voor de lessen het rooster.
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BOL klassen: Online lesdag
De BOL groepen hebben elke donderdag online les. Dan heb je dus thuis les via Microsoft Teams. Zorg dat je
tijdig aanhaakt en zichtbaar bent op het Teams scherm. Wij noteren de aanwezigheid, ook als je online les
volgt. De eerste week wordt je op donderdag wel op school verwacht voor les, dus niet online!!

BPV
Voor de stagiairs geldt dat de eerste werkdag op het BPV-bedrijf D.V. maandag 22 augustus is. Dit geldt ook
voor onze BBL-studenten. (Tenzij die dag het leerbedrijf gesloten is!) Zorg ervoor dat je BPV-coördinator op
de hoogte is van je BPV-adres. Heb je nog geen bedrijf gevonden, neem dan z.s.m. contact op met het BPVbureau.

Financieel & Office management:
Dhr. E. Geluk
gke@hoornbeeck.nl

Commercieel :
Dhr. A de Jongh
jha@hoornbeeck.nl

Retail en Logistiek:
Dhr. J.L.A van Steenis
sk@hoornbeeck.nl

BPV BOL
De stagedocent maakt een afspraak over het moment dat hij of zij op bezoek komt. Kennismakingsbezoek in
week 2/ 3 en examinering week 9/ 10.
BPV BBL
De stagedocent maakt een afspraak over het moment dat hij of zij op bezoek komt. Kennismakingsbezoek
september/oktober, tussentijds bezoek december/ januari en examinering mei/ juni.
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08.45 - 09.35 uur
09.35 - 10.25 uur
PAUZE
10.45 - 11.35 uur
11.35 - 12.25 uur
PAUZE
12.45 - 13.35 uur
13.35 - 14.25 uur
14.25 - 15.15 uur
15.15 - 16.05 uur

Ziekmeldingen moeten dagelijks voor 09.30 uur gemeld worden via het
telefoonnummer (085) 483 8000 keuze 1 “ziek- en afmeldingen studenten”.
Bij de start van het cursusjaar dienen, voor zover van toepassing, onderstaande documenten
ingeleverd te zijn bij de administratie:
- een kopie van de cijferlijst als bewijs van overgang naar leerjaar 4 of 5 van de
laatstgenoten opleiding;
- ondertekende onderwijsovereenkomst;
- ondertekende praktijkovereenkomst (zowel BOL als BBL).
Als je nog een document in moet leveren, geef dit dan de eerste schooldag bij de administratie af.
Te laat inleveren heeft gevolgen voor je opleiding.
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Om in te kunnen loggen op het schoolnetwerk, heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Hierover heb je in deachterliggende periode een mail ontvangen.
Het actuele rooster komt binnenkort op de website te staan www.hoornbeeck.roosterinfo.nl. Maak
hiervan een snelkoppeling op je bureaublad en raadpleeg het regelmatig. Je kunt de roosterapp
installeren op je mobiel zodat je snel op de hoogte bent van roostermutaties.

Economie 2022 -2023

