Introductieweek 2017
29 aug t/m 1 sept
Horeca, Toerisme & Wellness

Vanaf 21 augustus krijgt de locatie
Reehorsterweg Ede, onderdeel van ROC A12,
een nieuwe naam:

hebt je ingeschreven voor onze school Dulon
College en je bent natuurlijk benieuwd naar je
klasgenoten en docenten. Ook heb je vast allerlei vragen
over het rooster, de lessen, schoolregels etc. Daarom
organiseren wij een aantal introductiedagen. Om jou
alvast een idee te geven van de activiteiten die er gepland
staan in de eerste schoolweek, staat hieronder de
planning van de introductie activiteiten.
De studenten van Schoonheidsspecialist moeten op dinsdagmiddag een grote tas
meenemen voor het ophalen van een pakket.
ziens op 29 augustus 2017 om 09.15 uur in het Vooronder,
Reehorsterweg 80, 6717 LG Ede.
Heb je nog vragen, mail dan naar Esther Kuiken, e-mail e.kuiken@roca12.nl
hebben zin om het nieuwe schooljaar fris en vol energie te beginnen.
Hartelijke groet, Team Business & Support
dinsdag 29 augustus 2017

woensdag 30 augustus 2017
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Ontvangst centraal
Let op de bewegwijzering!
Kennismaking met eigen groep
Pauze
Speeddate
met eigen groep en docenten
Lunch (zelf meenemen)
Rondleiding
Terug naar lokaal
Afsluiting
Pakketten ophalen: studenten
Schoonheidsspecialist

Verzuim en info zorgteam
Toelichting facilitaire dienst
Uitleg rooster en studiewijzer
Pauze
Vervolg uitleg rooster en studiewijzer
Gezamenlijke lunch (zelf meenemen)
Vertrek naar Reehorst (lopend)
FITtest
Afsluiting

donderdag 31 augustus 2017

vrijdag 1 september 2017
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12.30

Verzamelen en uitleg activiteit
Verrassing
Afsluiting

16.00

Test Nederlands
Pauze
Test Engels
Einde introductieweek
Workshop
alleen voor studenten
Schoonheidsspecialist
Afsluiting



Start schooljaar 2017/2018 - leerjaar 2 en hoger
Horeca, Toerisme & Wellness
Je bent door je slb’er geïnformeerd over wanneer je eerste schooldag is
en waar je dan moet zijn.
Heb je nog vragen, mail dan naar Esther Kuiken, e-mail
e.kuiken@roca12.nl

