Informatie eerste schoolweek
Sector Gezondheidszorg

Opleiding Mbo-Verpleegkundige

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.
We hopen op een goede start met elkaar en wensen je een fijn cursusjaar toe!
Met vriendelijke groet,
Mw. drs. E.C. van der Leeden
Opleidingsmanager Verpleegkundige

In welke klas zit ik?
Ben je eerstejaarsstudent?
Dan volg je eerst een introductieprogramma. Tijdens dit introductieprogramma ontvang je informatie
over in welke klas je bent ingedeeld. Op dit moment kun je dan ook nog niet in de selfservicemodule
zien in welke klas je bent ingedeeld. In de vakantie heb je de inlogcode ontvangen van de
selfservicemodule. Bewaar deze goed, want in de selfservicemodule kun je straks ook je resultaten
en je aanwezigheid bijhouden.
Start je in een hoger leerjaar?
Om te weten in welke klas je zit, raadpleeg je de selfservicemodule. De link hiervoor vind je op onze
website www.hoornbeeck.nl . Een inlogcode hiervoor heb je inmiddels ontvangen.
Ook kun je in deze selfservicemodule zien in welk cluster je bent ingedeeld voor de praktijkvakken of
eventuele keuzevakken.
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.
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). Wanneer dit niet het geval is, word je niet toegelaten tot de
lessen of het introductieprogramma.
Voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Opleiding: Mbo-Verpleegkundige BOL
Leerjaar
1
2
3
4

Klas
Klas G4V1A
Klas G4V1B
Klas G4V2A
Klas G4V2B
Klas G4V3A
Klas G4V3B
Klas G4V4A

Eerste schooldag
Tijdstip
Plaats
Dinsdag
08.30 uur Lokaal F017
3 september 2019
Donderdag
08.30 uur Zie webrooster
5 september 2019
Op stage (informatie terugkomdag via bpv-coördinator (nog te)
ontvangen)
Donderdag
08.30 uur Zie webrooster
5 september 2019

Opleiding: Mbo-Verpleegkundige BBL
Leerjaar
3
4

Klas
Klas G4V3Z
Klas G4V3Y
Klas G4V4Z
Klas G4V4Y

Eerste schooldag
Dinsdag
3 september 2019
Donderdag 5
september 2019

Tijdstip
08.30 uur

Plaats
Zie webrooster

08.30 uur

Zie webrooster

Waar vind ik mijn lesrooster voor de eerste lesperiode?
Je lesrooster is vanaf volgende week digitaal beschikbaar. Je kunt dit rooster raadplegen via
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl/
De lesdagen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.50 uur. De exacte lestijden vind je op de website
www.hoornbeeck.nl bij locatie Amersfoort.
Start je met de bbl?
Dan ben je in de eerste lesweek vier dagen op school in verband met de summerschool. Het
programma van de summerschool ontvang je tijdens je eerste dag op school. Het datarooster voor
het gehele cursusjaar heb je al ontvangen.

