Beste studenten,
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Van harte welkom!
Wij beginnen het nieuwe schoolseizoen met een introductieweek. In bijgaand overzicht zie je
wanneer je op school verwacht wordt. Voor alle genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
De eerste dagen op school zullen in het teken staan van introductie en kennismaking. Het
programma voor de introductieweek ontvang je de eerste dag op school.
In het studentportaal vind je de indeling van de klassen. In principe wordt er niet meer van klas
gewisseld. Er kan een onoverkomelijke reden zijn waarom je denkt toch te moeten wisselen.
Vriendschap is voor ons geen reden om overplaatsing aan te vragen. Je ontmoet elkaar regelmatig in
pauzes en bij themadagen. Daarnaast is het percentage stage-uren van dien aard dat je niet
voortdurend in klassenverband optrekt. Studenten die menen in de verkeerde groep te zijn geplaatst,
dienen zich de eerste schooldag te melden bij de studieloopbaanbegeleider van de klas waarin ze zijn
geplaatst.
Vanaf vrijdag geldt het reguliere lesrooster. Je kunt dit raadplegen op onze website
www.hoornbeeck.nl
De verwijzingen naar de lokalen zijn binnen de school duidelijk aangegeven. Wil je vooraf een
plattegrond raadplegen, dan kun je die vinden op onze website.
We hopen op een goede start met elkaar!
Namens alle docenten van de sector Welzijn Amersfoort,

Dhr. W. H. van Ledden, Opleidingsmanager jr 1, pw jr 2,3
Dhr. A. Morren, Opleidingsmanager mz jr 2,3

Opleiding Welzijn
Leerjaar 1
Jaar 1 studenten worden dinsdag tot en met vrijdag op school verwacht.
Op dinsdag 3 september a.s. worden jaar 1studenten om 8.30 uur verwacht in:
W3W1AA in B115
W3W1BA in D201
W3W1CA in A106
W3W1DA in A101
W3W1EA in B126
W3W1FA in B127
Je hebt deze dag ook sportkleding nodig (geen T-shirts met opdruk)!
Leerjaar 2
Jaar 2 studenten PW/OA worden dinsdagmiddag 3 september op school verwacht. Op woensdag,
donderdag en vrijdag BPV.
Op dinsdagmiddag 3 september BPV-voorbereiding:
W3P2DA+W4P2DA in lokaal B020 om 13.00 uur
W4O2FA in lokaal A101 om 12.15 uur
W4O2EA in lokaal A127 om 12.00 uur
Jaar 2 studenten MZ worden maandag 2 september op school verwacht voor BPV-voorbereiding:
W4M2AA in lokaal B115 om 13.30 uur
W4M2BA in lokaal B115 om 12.30 uur
Leerjaar 3
Jaar 3 studenten PW/OA hebben op dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag school.

Op dinsdag 3 september worden de studenten om 8.30 verwacht:
W3P3DA in lokaal C005
W4O3EA in lokaal C001
W4O3FA in lokaal C002
Neem sportkleding mee. (Geen T-shirts met opdruk)!
Jaar 3 studenten MZ worden dinsdag 3 september om 08.30 uur op school verwacht.
W4M3AA in lokaal A108
W4M3BA in lokaal A107
BBL leerjaar 1 en 2 worden dinsdag 3 september op school verwacht om 8.30u in lokaal Ak04A
BBL leerjaar 3 worden woensdag 4 september op school verwacht om 8.30u in lokaal Ak04A

