4 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster
IB&G

Ict
Veenendaal

leer- niveau leer- klas
jaar
weg
1

crebo opleiding

3 en 4 BOL VCIT1K9 25192 Medewerker beheer Ict
25189 Ict beheerder

IBG locatie Veenendaal - ICT

1ste schooldag

begin
tijd

eind locatie
tijd

ma 28 aug 2017

10.00

16.00 Sportlaan 11-13, 3905 ma 28-08-2017: introductieprogramma. Je wordt
AD Veenendaal
in de pauze ruimte op de 2e verdieping
verwelkomd door de docenten. Per groep ga je
daarna met je studie-loopbaanbegeleider (slb'er)
naar je lokaal. Wie je slb'er wordt hoor je op ma
28 augustus.
Meenemen: (school)tas, pen, papier, agenda.

toelichting

contactpersoon
Maarten Griffioen

di 29-08-2017 09.00-15.00 uur: werk-excursie
MakersLab Ede.
Je wordt bij het MakersLab, Ampèrestraat 6, 6716
BN Ede om 09.00 uur verwacht.
wo 30-08-2017: vervolg introprogramma.
do 31-08-2017 08.30-16.00 uur: Sportdag.
Neem sportkleding, (zaal)sportschoenen en een
handdoek mee.
In de kantine kun je eventueel wat kopen, maar je
kunt ook je eigen lunchpakketje meenemen.
Sportlaan 11-13, 3905 Volgens lesrooster.
Maarten Griffioen
AD Veenendaal
Zie volgend blad voor informatie voor het inzien
van je lesrooster.

IB&G

Ict
Veenendaal

2

3 en 4 BOL VCIT2K9 25192 Medewerker beheer Ict
25189 Ict beheerder

volgens
lesrooster

IB&G

Ict
Veenendaal

3

3 en 4 BOL VCIT3K9 95070 Medewerker beheer Ict
95321 Ict beheerder

volgens
lesrooster

Sportlaan 11-13, 3905 Volgens lesrooster.
AD Veenendaal
Zie volgend blad voor informatie voor het inzien
van je lesrooster.

Maarten Griffioen

IB&G

Ict
Veenendaal

4

3 en 4 BOL VCIT4K9 95070 Medewerker beheer Ict
95321 Ict beheerder

volgens
lesrooster

Sportlaan 11-13, 3905 Volgens lesrooster.
AD Veenendaal
Zie volgend blad voor informatie voor het inzien
van je lesrooster.

Maarten Griffioen
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Definitieve rooster
Het definitieve rooster is vanaf de 2e helft van week 34 te zien via:
Het Studentenportaal. Hieronder kun je lezen hoe je voor het eerst in kunt loggen.
De App Eduarte Student voor IOS of Android voor op je telefoon; deze is te downloaden in de appstore / playstore. Je logt met dezelfde gegevens in als voor het Studentenportaal.
Op connect.a12.nl, het intranet van ROC A12. Hier heb je toegang toe zodra je je schoolaccount geactiveerd hebt.
Inloggen schoolaccount
De e-mail met inloginstructies voor de school e-mail en het netwerk account krijg je via eerstewachtwoord@cog.nl op je privé e-mailadres.
Na het volgen van de instructies kun je inloggen in je school e-mail en kun je op connect.a12.nl meer informatie lezen over de start van het schooljaar en je rooster.
Inloggen Studentenportaal
Je moet eerst je schoolaccount geactiveerd hebben, voordat je kunt inloggen op het Studentenportaal.
De link voor het Studentenportaal is:
https://roca12-student.educus.nl
Eerste keer inloggen:
 Kies in het bovenste veld voor ROC A12.
 Klik op [Wachtwoord vergeten?].
 Type bij gebruikersnaam jouw studentnummer in.
 Klik op [Wachtwoord aanvragen]. Er wordt een e-mail naar je school-emailadres verstuurd.
 Volg de instructies in die mail en log in met je eigen studentnummer en je zelf gekozen wachtwoord.
Volg de instructies in de mail en log in met je eigen studentnummer en je zelf gekozen wachtwoord.
In het Studentenportaal kun je naast het rooster onder andere ook je aan- en afwezigheid (presentie en absentie) in de lessen zien.
Onderwijsovereenkomst
Zorg er voor dat je onderwijsovereenkomst (voor je nieuwe opleiding) vóór start van je opleiding aangeleverd hebt bij de school.
Retouradres: (postzegel niet nodig) ROC A12, t.a.v. afdeling Office Onderwijsadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede.

