
2022-2023 Sector Technologie  -  Elektrotechniek 

 
Beste studenten, 

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Van harte welkom! 

Bij leven en welzijn volgende week maandag is de opening van het schooljaar. Op dinsdag 23 augustus 
starten de eerste activiteiten met studenten op school. Hieronder zie je wanneer jij op school verwacht 
wordt. 

Waar en wanneer worden jullie verwacht: 
 
BOL-studenten niveau 4 die voor het eerst op school komen 
De BOL-studenten die voor het eerst op school komen, worden D.V. dinsdagmorgen 23 augustus 2022 
om 8.30 uur op school verwacht in het lokaal zoals in de tabel aangegeven.  Dit betreft de studenten van 
klas 1 niveau 4 en de instromers in klas 2 met een havo-diploma.  

De opleidingsmanager van het team heet jullie dan welkom en verzorgt de dagopening. Na zijn 
toespraak krijg je de rest van de dag een introductie onder leiding van je studieloopbaanbegeleider. Het 
programma voor de introductieweek ontvang je op deze dag.  

BBL-studenten niveau 2 en 3 die voor het eerst op school komen 
Studenten die voor het eerst op het Hoornbeeck starten met een BBL-opleiding elektrotechniek niveau 2 
en 3 moeten D.V. dinsdag 30 augustus voor het eerst op school zijn. In de tabel is aangegeven waar je 
verwacht wordt. 

Studenten die al bezig zijn met een opleiding van de sector Technologie - Elektrotechniek 
De studenten van de andere klassen kunnen in de tabel zien waar en wanneer zij voor het eerst 
verwacht worden.  

Rooster 
Voor alle BOL-klassen wordt tijdens de introductieweek het definitieve rooster verstrekt. Dit rooster 
gaat pas in op maandag 29 augustus. Voor de introductieweek geldt een aangepast rooster. 
 

Opleiding Niv. Leer-
jaar 

BBL/ 
BOL 

Klas Datum 
D.V. 
1e dag 

Tijd Lok. Studieloopbaan-
begeleider/ 
Docent 

Elektro 2+3 1 BBL T2E1AA 
T3E1AA 

Di  
30-08 

8.45 A015 ReT/OpH 

Elektro 2+3 2 BBL T2E2AA 
T3E2AA 

Di  
30-08 

8.45 D110 ReT/GnE 

Elektro 3  3 
 

BBL T3E3AA 
 

Ma 
29-08 

8.45 A015 ReT/OpH 

Elektro 3  3 
 

BBL T3E3BA 
 

Wo 
31-08 

8.45 A015 ReT/GnE 

Elektro 4 1 BOL T4E1AA Di   
23-08 

8.45 A010 
 

ReT/LgJ 

Elektro 4 2 BOL T4E2AA Wo 
24-08 

8.45 A010 
 

GnE/VtR 

Elektro 4 4 BOL T4E4AA(A+B) Wo 
24-08 

9.35 D205 MrG  

Elektro 4 4 BOL T4E4AA(C+D) Wo 
24-08 

9.35 D210 
 

VtR 
  

 


