
 

Technologie ICT-opleidingen 2022 - 2023  

 

Beste studenten, 
 
Van harte welkom op school vanaf volgende week dinsdag. Je bent natuurlijk benieuwd waar je 
verwacht wordt. Wij informeren je graag middels deze mail. 
 
Jaaropening 
Alle studenten zijn van harte uitgenodigd voor de jaaropening op DV maandagavond 22 
augustus. Meer informatie hierover vind je op de website van het Hoornbeeck College: 
https://www.hoornbeeck.nl/amersfoort/agenda/jaaropening-locatie-amersfoort/ 
 
Studenten die voor het eerst op school komen 
De studenten die voor het eerst op school komen worden DV dinsdagmorgen 23 augustus om 
09:00 uur op school verwacht in lokaal D204, zoals in de tabel aangegeven. Dit betreft de 
studenten van klas 1 niveau 2, 3 en 4.  
 
Studenten die al bezig zijn met een opleiding van de sector Techniek & ICT 
De studenten van de andere klassen kunnen in de tabel zien waar en wanneer zij voor het eerst 
verwacht worden.  
 
Rooster 
Aan alle klassen wordt tijdens de introductieweek het lesrooster verstrekt. Dit rooster gaat pas 
in op maandag 29 augustus. Voor de introductieweek van de eerste klas geldt een aangepast 
rooster. Dit aangepaste rooster krijg je dinsdag uitgereikt. 
 

Niveau Leerjaar Groep Eerste 
schooldag 

Tijd Lokaal LOB’er Opmerking 

4 1 T4I1AA Di 23-08 09:00 D204 BslM  

2/3/4 1 T4I1BA Di 23-08 09:00 D204 VeA  

4 2 T4I2AA BPV    

Terugkomdag DV woensdag 
24 augustus 

 

4 2 T4I2BA BPV    

2 2 T2I2AA BPV    

3 2 T3I2AA BPV    

4 3 T4I3AA Ma 29-08 8:45 D107 BslM  

4 3 T4I3BA Ma 29-08 8:45 D106 VeA  

 
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 dan kunnen wij je beter begrijpen en 
begeleiden.  
 
We hopen elkaar binnenkort te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet namens het ICT-team, 
 
J. van Bentum Opleidingsmanager Economie & ICT 



 
         LET OP: de lestijden zijn gewijzigd! 
 

LESTIJDEN 2022-2023 
Technologie 

1 08.45 - 09.35 uur 
2 09.35 - 10.25 uur 
  PAUZE 
3 10.45 - 11.35 uur 
4 11.35 - 12.25 uur 
  PAUZE 
5 12.45 - 13.35 uur 
6 13.35 - 14.25 uur 
7 14.25 - 15.15 uur 

8 15.15 - 16.05 uur 
 
 


