Beste studenten van de opleidingen welzijn,
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Van harte welkom!
Bij leven en welzijn volgende week maandagavond 22 augustus is de opening van het schooljaar. En
op dinsdag 23 augustus starten de activiteiten op school. Waar en wanneer je wordt verwacht lees je
hieronder. Het volledige programma voor de eerste week ontvang je de eerste dag op school. In het
Hoornbeeck Informatie Portaal vind je de indeling van de klassen.
Welzijn Leerjaar 1 en Sprint
Alle 1e jaars studenten en de sprintstudenten worden vanaf dinsdag 23 augustus 8.45 uur op school
verwacht voor de start van het introductieprogramma. Welkom!
Klas
W3W1AA
W3W1BA
W3W1CA
W3W1DA
W3W1EA
W3W1FA
W4P2PA
W4P2MA

Lokaal
A101
A106
C001
B020
B126
B127
B115
B115

Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn de introductiedagen met als thema ‘Stel je voor!!’. Vanaf
vrijdag volgt het gewone lesprogramma.
PW / OA Leerjaar 2
Alle 2e jaars studenten PW/OA worden dinsdag 23 augustus om 9.00 uur op school verwacht voor de
dagopening, kennismaking met de MWB-docent en uitleg over de BPV.
Klas
W3P2DA
W4P2DA
W4O2EA
W4O2FA

Lokaal
Ak01
Ak01
C002
C003

Op woensdag, donderdag en vrijdag loop je stage.
MZ Leerjaar 2
De studenten van klas W4M2AA en W4M2BA worden dinsdag 23 augustus om 14.30 uur op school in
de kapel verwacht voor voorlichting over de BPV en kennismaking met de MWB-docent. Op
woensdag, donderdag en vrijdag loop je stage.
PW / OA Leerjaar 3
De studenten van klas W3P3DA, W4P3DA, W4O3EA, W4O3FA starten op woensdag 24 augustus om
9.00 uur met een excursieprogramma. Let op: verzamelen bij de Gereformeerde Gemeente Zeist,
Joubertlaan 5, 3701 JT Zeist. Woensdag en donderdag staan in het teken van teambuilding, excursie,
maatjesproject et.. Vanaf vrijdag het gewone lesprogramma.
MZ / SW leerjaar 3
De 3e jrs studenten MZ / SW van worden op dinsdag 23 augustus op school verwacht om 8.30 uur.

Klas
W4M3AA
W4M3BA
W4M3CA
W4M3DA

Lokaal
C004
B112
AK 02
AK06

Dinsdag, woensdag en donderdag staan in het teken van het thema ‘Leven met een beperking’. Een
diversiteit aan activiteiten wordt aangeboden, waaronder kennismaking met de MWB-docent,
maatjesproject met studenten van leerjaar 1 Welzijn, sport, excursie, lezing etc.. NB.: Neem dinsdag
sportieve kleding mee!
We hopen op een hele leuke, gezellige en leerzame introductie!
Namens alle docenten van de sector Welzijn Amersfoort,
Dhr. W. H. van Ledden, Opleidingsmanager Welzijn

De lestijden zijn als volgt (let op: de lestijden zijn gewijzigd):
- 1e lesuur: 8.45-9.35 uur
- 2e lesuur: 9.35-10.25 uur
- 3e lesuur: 10.25-11.15 uur
- 1e pauze: 11.15-11.35 uur
- 4e lesuur: 11.35-12.25 uur
- 5e lesuur: 12.25-13.15 uur
- 2e pauze: 13.15-13.35 uur
- 6e lesuur: 13.35-14.25 uur
- 7e lesuur: 14.25-15.15 uur
- 8e lesuur: 15.15-16.05 uur

