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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. 
Ook tref je informatie aan die voor de verdere weken van de eerste periode van het nieuwe 
cursusjaar nodig is. 
We hopen op een goede start met elkaar en wensen je een fijn cursusjaar toe! 
 

                                                                                                                                      
Met vriendelijke groet, 
C. Roos 
Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde 
 
 

In welke klas zit ik? 

 
Om te weten in welke klas je zit, raadpleeg je op het Hoornbeeck Informatie Portaal (HIP) de groene 
tegel ‘SIS Studenten’. De link naar HIP vind je op onze website: Links - Hoornbeeck College. 
Een inlogcode voor HIP (en SIS) heb je inmiddels ontvangen (wanneer je een nieuwe student bent) of 
heb je al bezit (wanneer je al student bij ons was). 
 
De klassen zijn met zorg samengesteld. In principe wordt er niet van klas en/of cluster gewisseld. Er 
kan een onoverkomelijke reden zijn om dit wel te doen. Als dit voor jou van toepassing is, meld je je 
de eerste schooldag bij je studieloopbaanbegeleider. Deze bepaalt dan in overleg met het 
docententeam of je aanvraag wordt gehonoreerd. Goed om te weten dat vriendschap geen reden tot 
overplaatsing is. 
 
 

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. 
 
Start je dit cursusjaar voor het eerst bij ons? 
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).  
 
Voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. 
  

https://www.hoornbeeck.nl/links/


 

 

Opleiding: MBO-Werktuigbouwkunde BOL 
LOB’er Leerjaar Klas Eerste schooldag Tijdstip Plaats 

Huigens 1 Klas T4W1AA 
 

Dinsdag  
23 augustus 2022 

08.45 uur lokaal D101 
 

v.d. Ham/ 
v. Haaften 

2 Klas T4W2AA/HA Dinsdag  
23 augustus 2022 

08.45 uur Lokaal E118 

Sinke 
Beens 

3 Klas T4W3AA 
Klas T4W3BA 

Op stage  

Beens 
Sinke 

4 Klas T4W4AA 
Klas T4W4BA 

Donderdag 
25 augustus 2022 

08.45 uur Lokaal E017 

 
 

 

Opleiding: MBO-Werktuigbouwkunde BBL Constructiewerk 
LOB’er Leerjaar Klas Eerste schooldag Tijdstip Plaats 

Polinder 
 

1 Klas T2W1CA 
Klas T3W1CA 

Maandag  
29 augustus 2022 

08.45 uur Zie rooster 
 

Polinder 2 Klas T2W2CA 
Klas T3W2CA 

Dinsdag  
30 augustus 2022 

08.45 uur Zie rooster 

v. Haaften 3 Klas T3W3CA 
 

Donderdag 1 
september 2022 

08.45 uur Zie rooster 

 
 

 

Opleiding: MBO-Werktuigbouwkunde BBL Mechatronica 
LOB’er Leerjaar Klas Eerste schooldag Tijdstip Plaats 

v.d. Ham 
 

1 Klas T2W1MA 
Klas T3W1MA 

Maandag  
29 augustus 2022 

08.45 uur Zie rooster 
 

Huigens 2 Klas T2W2MA 
Klas T3W2MA 

Dinsdag  
30 augustus 2022 

08.45 uur Zie rooster 

Huigens 3 Klas T3W3MA 
 

Donderdag 1 
september 2022 

08.45 uur Zie rooster 

v.d. Ham 1 
2 

Klas T4W1MA 
Klas T4W2MA 

Donderdag 1 
september 2022 

08.45 uur Zie rooster 

 

Waar vind ik mijn lesrooster voor de eerste lesperiode? 
 
Je lesrooster is vanaf dinsdag 23 augustus digitaal beschikbaar. Je kunt dit rooster raadplegen via 
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/ 
 
De lestijden zijn als volgt (let op: de lestijden zijn gewijzigd): 

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 

http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/


5. 12.45 – 13.35 uur 

6. 13.35 – 14.25 uur 

7. 14.25 – 15.15 uur 

8. 15.15 – 16.05 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. 
 
 
 
 
 

 


