Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

Z&W Ede

leer- niveau
jaar
1

2

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
ste

leerweg

klas

crebo

opleiding

1

BOL

VZHP1A2

25498

Helpende zorg &
welzijn

ma 28 aug 2017

VZHP1B2

Boekenpakketnr.:
BL063982

schooldag

Helpende zorg & welzijn

di 29 aug 2017

wo 30 aug 2017

begin- eind- locatie
tijd
tijd

toelichting

10.00 16.00 Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Introductieprogramma.
6717 LG Ede
Kennismaken met je nieuwe klas, slb-er en
't Vooronder (de
informatie.
kantine)
Neem sportkleding, handdoek, schone kleding en
lunch mee.
09.45 16.00 Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: Vervolg introductieprogramma.
6717 LG Ede
Neem sportkleding en lunch mee.
Sociale ruimte F1.

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, wo 30-08-2017: Les volgens rooster.
6717 LG Ede
Neem je inlogcodes mee.

Annemiek
Kruidenier

Annemiek
Kruidenier

Annemiek
Kruidenier

Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.
2

2

BOL

VZHP2A2

25498

Helpende zorg &
welzijn

Reehorsterweg 80, Eventueel kennismaken met BPV, nog geen school. Petra
6717 LG Ede
Bruggekamp

ma 28 aug 2017

Boekenpakketnr.:
BL050765
di 29 aug 2017

wo 30 aug 2017

14.30 17.00 Reehorsterweg 80, Start leerjaar 2;
6717 LG Ede
Neem je leukste vakantie foto mee en zorg voor
een lege maag

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, do 31-08-2017: Start BPV.
6717 LG Ede

(zie toelichting)

Zie volgende bladen voor de opleiding Verzorging en de opleiding Mbo verpleegkundige

25 juli 2017

contactpersoon

Dulon College, onderdeel van ROC A12

Petra
Bruggekamp

Petra
Bruggekamp

Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

leerweg

klas

crebo

opleiding

1

schooldag

begin- eind- locatie
tijd
tijd

contactpersoon

3

BBL

VZVZ2M3K

25491

Verzorgende-IG

di 29 aug 2017

3

3

BBL

VZVZ3M3K

95530

Verzorgende-IG

wo 30 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, wo 30-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

3

3

BBL

VZVZ3P3K

95530

Verzorgende-IG

do 31 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, do 31-08-2017: Les volgens rooster.
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

1

3

BOL

VZVZ1A3

25491

Verzorgende-IG

ma 28 aug 2017

10.00 16.00 Reehorsterweg 80,
6717 LG Ede
't Vooronder
(kantine)

di 29 aug 2017

08.45 15.00 Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: Vervolg introductieprogramma.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Meenemen:
* je laptop.
* inlogcodes
* sportkleding, schone kleding
* lunch
les volgens Reehorsterweg 80, wo 30-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
rooster
6717 LG Ede
Het lesrooster is in de 2e helft van week 34 in te
zien; zie het laatste blad van dit overzicht.Het
rooster
is uiterlijkStart
vanafBPV
de 2e
helft van week 34 in Caroline Barth
les volgens Reehorsterweg 80, ma
28-08-2017:
periode.
rooster
6717 LG Ede
wo 30-08-2017: Les volgens rooster.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

Boekenpakketnr.:
BL045235

wo 30 aug 2017

2

3

BOL

VZVZ2A3

25491

Verzorgende-IG

Boekenpakketnr.:
BL050648
3

3

BOL

VZVZ3A3
VZVZ3S3

95530

wo 30 aug 2017
(zie toelichting)

Verzorgende-IG

ma 28 aug 2017

10.50 15.00 Reehorsterweg 80, Laptop en inlogcodes meenemen.
Linda
6717 LG Ede
Wesseling
* Op maandagavond in week 3, 4 en 5 extra lessen
generiek (Nederlands / rekenen).

les volgens
rooster

ma 28-08-2017: Introductieprogramma.
Kennismaken met je nieuwe klas, slb-er en
informatie.
Meenemen:
* sportkleding
* lunch

Saskia de
Greef
Petra
Bruggenkamp
Caroline Barth

Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

Zie volgende bladen voor de opleiding Mbo verpleegkundige

25 juli 2017

toelichting

2

Verzorging

Z&W Ede

leer- niveau
jaar

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
ste

Dulon College, onderdeel van ROC A12

Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

Z&W Ede

leer- niveau
jaar
1

4

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
ste

leerweg

klas

crebo

opleiding

1

BOL

VZVP1A4
VZVP1B4

25480

Mbo
verpleegkundige

ma 28 aug 2017

10.00 16.00 Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Introductieprogramma.
6717 LG Ede
Kennismaken met je nieuwe klas, slb-er en
informatie.
Meenemen:
* Je laptop.
* Inlogcodes van de bestelde licenties.

Caroline Barth

di 29 aug 2017

08.45 15.00 Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: Vervolg introductieprogramma.
6717 LG Ede
Neem sportkleding, schone kleding en lunch mee.

Caroline Barth

schooldag

Verpleging - BOL

Boekenpakketnr.:
BL045251

2

4

BOL

VZVP2A4

25480

Mbo
verpleegkundige

Boekenpakketnr.:
BL050767

begin- eind- locatie
tijd
tijd

toelichting

contactpersoon

wo 30 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, wo 30-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

ma 28 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, ma 28-08, di 29-08 en wo 30-08-2017: Les volgens Caroline Barth
6717 LG Ede
rooster.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

(zie toelichting)

do 31-08-2017: Start BPV.
2

4

BOL

VZVP2B4

Mbo
verpleegkundige

ma 28 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

Zie volgend blad voor leerjaar 3 en 4 van de BOL opleiding Mbo verpleegkundige

25 juli 2017

Dulon College, onderdeel van ROC A12

Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

Z&W Ede

leer- niveau
jaar
3

4

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
ste

leerweg

klas

crebo

opleiding

1

BOL

VZVP3A4
VZVP3B4

95520

Mbo
verpleegkundige

do 31 aug 2017

schooldag

begin- eind- locatie
tijd
tijd

toelichting

zie toelichting Reehorsterweg 80, maandag, dinsdag, woensdag: BPV vanaf 28
6717 LG Ede
augustus.

contactpersoon
Caroline Barth

do 31-08-2017: les volgens rooster.

Verpleging - BOL

Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

3

4

BOL

VZVP3F4A
VZVP3F4B

95520

Mbo
verpleegkundige

wo 30 aug 2017

zie toelichting Reehorsterweg 80, maandag, dinsdag, woensdag: BPV vanaf 28
6717 LG Ede
augustus.
wo 30-08-2017: extra les volgens rooster;
week 35 t/m 39 extra les op woensdag.
do 31-08-2017: les volgens rooster.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

4

4

BOL

VZVP4A4
VZVP4F4A

95520

Mbo
verpleegkundige

do 31 aug 2017
(zie toelichting)

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Start BPV.
Caroline Barth
6717 LG Ede
do 31-08-2017: Les volgens rooster.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

Zie volgende blad voor de BBL opleiding Mbo verpleegkundige

25 juli 2017

Caroline Barth

Dulon College, onderdeel van ROC A12

Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

Verpleging - BBL

Z&W Ede

leer- niveau
jaar

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
ste

leerweg

klas

crebo

opleiding

1

schooldag

begin- eind- locatie
tijd
tijd

10.00 17.00 Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Introductiedag.
6717 LG Ede
Ontvangst om 10.00 uur in 't Vooronder (de
't Vooronder
kantine).
(kantine)

contactpersoon

2

4

BBL

VZVP2R4A

25480

Mbo
verpleegkundige

ma 28 aug 2017

3

4

BBL

VZVP3Q4A

95520

Mbo
verpleegkundige

ma 28 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

4

4

BBL

VZVP4R4A

95520

Mbo
verpleegkundige

do 31 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, do 31-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

VZVP4M4

Caroline Barth

4

4

BBL

VZVP4R4B

95520

Mbo
verpleegkundige

do 31 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, do 31-08-2016: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

4

4

BBL

VZVP4P4A

95520

Mbo
verpleegkundige

di 29 aug 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: Les volgens rooster.
Caroline Barth
6717 LG Ede
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 34
in te zien; zie laatste blad van dit overzicht.

Zie volgend blad voor informatie over het lesrooster.

25 juli 2017

toelichting

Dulon College, onderdeel van ROC A12

Start schooljaar 2017|2018
sector

cluster

leer- niveau
jaar

Boekenlijst
De boekenlijst is in te zien via:

Zorg en Welzijn locatie Ede - Zorg - Verpleging, Verzorging en Helpende zorg en welzijn
leerweg

klas

crebo

opleiding

ste

1

schooldag

begin- eind- locatie
tijd
tijd

toelichting

www.studers.nl/roca12

Definitieve rooster
Op het lesrooster is te zien hoe laat je in welk lokaal je verwacht wordt en welke docent dan geeft.
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.

25 juli 2017

Dulon College, onderdeel van ROC A12

contactpersoon

