10 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leer- niveau leerjaar
weg
IB&G

1

2, 3 en BOL
4

begintijd

eind- locatie
tijd

VCIT1A2 25191 Medewerker Ict
di 29 aug 2017
VCIT1A9A 25192 Medewerker beheer Ict
VCIT1A9B 25189 Ict beheerder

08.45
inloop

13.00 Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: introductieprogramma
6717 LG Ede
’t Vooronder
(kantine)

crebo opleiding

09.00
start
wo 30 aug 2017

2

BOL

VCIT2A2

25191 Medewerker Ict
95060

16.30 Avontureneiland De wo 30-08-2017: Survival arrangement.
Beekse Hoeve op * 08.15 uur, op de fiets, verzamelen bij de
Droompark de
hoofdingang Reehorsterweg 80, Ede
Zanding, Heideweg * We gaan met de eigen fiets, in groepjes, vanaf
09.30
2a, Otterlo.
school, Reehorsterweg 80, Ede.
aankomst
* Woon je in Otterlo of vlakbij dan kun je er
rechtstreeks heen.
Overleg dit dinsdag 29 augustus met de docent.
* Sportschoenen plus korte of lange jogging- of
sportbroek wordt aanbevolen.
Neem een handdoek mee.
* Voor de lunch wordt gezorgd.
volgens
lesrooster

vr 01 sep 2017

volgens
lesrooster

ma 28 aug 2017

toelichting

08.15
(fiets
mee)

do 31 aug 2017

Ict
2

Informatie, Beeld en Geluid - Ict en Vormgeving - Ede

1ste schooldag

klas

Reehorsterweg 80, Les volgens rooster. Op het lesrooster is te zien in
6717 LG Ede
welk lokaal je verwacht wordt; zie laatste blad van
dit overzicht.
Reehorsterweg 80, Les volgens rooster. Je hoort donderdag 31
6717 LG Ede
augustus wat er precies gaat gebeuren.
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.

Individueel stage Leerbedrijf of
of op school
school.
volgens
lesrooster

Lokaal A1.04

ma 28-08-2017: vervolg stage of start bpv periode;
tenzij anders is bepaald.
LET OP: Maandag eerste dag: iedereen om
11.00 uur, tot 12.00 uur op school aanwezig.
Dus ook als je al stage loopt.
ma 28-08-2017: vervolg stage of start bpv periode;
tenzij anders is bepaald.

contactpersoon
Coen
Bommel

Coen
Bommel

Coen
Bommel
Coen
Bommel

Coen
Bommel

2

3

BOL

VCIT2A3

25192 Medewerker beheer Ict ma 28 aug 2017
95070

vervolg stage of Leerbedrijf
start bpv periode

3

3

BOL

VCIT3A3

95070 Medewerker beheer Ict ma 28 aug 2017

start bpv periode Leerbedrijf

ma 28-08-2017: vervolg stage of start bpv periode; Coen
Bommel
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2

4

BOL

VCIT2A4

25189 Ict beheerder
95321

ma 28 aug 2017

start bpv periode Leerbedrijf

ma 28-08-2017: vervolg stage of start bpv periode; Coen
Bommel
tenzij anders is bepaald.

3

4

BOL

VCIT3A4
VCIT9A9

95321 Ict beheerder

ma 28 aug 2017

11.00

12.00 Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017: opstart; lokaal A1.01.3
6717 LG Ede
di 29-08-2017 en wo 30-08-2017: vrij
do 31-08 en vr 01-09-2017: Start lessen. Op het
lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht
wordt; zie laatste blad van dit overzicht.
Voor meer opleidingen, kijk op de volgende bladen.

Coen
Bommel

Coen
Bommel

10 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leer- niveau leerjaar
weg
IB&G

1

4

BOL

klas

crebo opleiding

VCIT1G4A 25187 Applicatieontwikkelaar
VCIT1G4B
25188 Gamedeveloper

Informatie, Beeld en Geluid - Ict en Vormgeving - Ede

1ste schooldag

begintijd

eind- locatie
tijd

di 29 aug 2017

08.45
inloop

15.30 Reehorsterweg 80, di 29-08-2017: Algemene opening, informatie door Mark van
6717 LG Ede
Meerten
studieloopbaanbegeleider, kennismaking met
’t Vooronder
docenten, medestudenten en de school.
(kantine)

09.00
start
wo 30 aug 2017

toelichting

08.15
(fiets
mee)

16.30 Avontureneiland De wo 30-08-2017: Survival arrangement.
Beekse Hoeve op * 08.15 uur, op de fiets, verzamelen bij de
Droompark de
hoofdingang Reehorsterweg 80, Ede
Zanding, Heideweg * We gaan met de eigen fiets, in groepjes, vanaf
09.30
2a, Otterlo.
school, Reehorsterweg 80, Ede.
aankomst
* Woon je in Otterlo of vlakbij dan kun je er
rechtstreeks heen.
Overleg dit dinsdag 29 augustus met de docent.
* Sportschoenen plus korte of lange jogging- of
sportbroek wordt aanbevolen.
Neem een handdoek mee.
* Voor de lunch wordt gezorgd.

09.00

vr 01 sep 2017

09.00

Ict

do 31 aug 2017

15.30 Reehorsterweg 80, We gaan in groepjes een bordspel maken.
6717 LG Ede
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
Lokaal volgens
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.
rooster.
15.30 Reehorsterweg 80, Les volgens rooster.
6717 LG Ede
We leggen de laatste hand aan de bordspellen en
gaan elkaars spellen testen.
Lokaal volgens
rooster.
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.

2 en
3

4

BOL

VCIT2G4

95311 Applicatieontwikkelaar ma 28 aug 2017 09.00 of 12.00 leerbedrijf.
Heb je al een stageplaats? Meld je dan bij het
tijd
bedrijf.
95312 Gamedeveloper
zoals
óf
afge25187
sproken
Reehorsterweg 80, Is dit nog niet gelukt? Meld je dan op school.
25188
met leer6717 LG Ede
bedrijf

2 en
3

4

BOL

VCIT3G4

95311 Applicatieontwikkelaar ma 28 aug 2017
95312 Gamedeveloper
25187
25188

09.00

12.00 Reehorsterweg 80, ma 28-08-2017:
6717 LG Ede
*Voorlichting en afspraken over afronding van het
(laatste?) studiejaar.
*Voorbereiden van een workshop die je later die
week geeft aan de eerstejaars.

Voor meer opleidingen, kijk op het volgende blad.

contactpersoon

Mark van
Meerten

Mark van
Meerten

Mark van
Meerten

Mark van
Meerten

Mark van
Meerten

10 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leer- niveau leerjaar
weg
IB&G

1

3 en 4

BOL

klas
VCIT1E3
VCIT1E4

1ste schooldag

begintijd

eind- locatie
tijd

toelichting

contactpersoon

25197 Allround dtp'er
25201 Mediavormgever

di 29 aug 2017

08.45
inloop

16.00 't Riet,
Laan der Verenigde
Naties 88,
6716 JE Ede
lokaal 0.03

di 29-08-2017: Introductieprogramma.
* Workshop.
* Meenemen: eigen lunchpakket en fiets.
* Géén schoolspullen meenemen.

Rens
Zwakenberg

09.00
start

Mediavormgeving | Allround dtp'er

Informatie, Beeld en Geluid - Ict en Vormgeving - Ede

crebo opleiding

95705
90413
90414
25197
25201
95705

wo 30 aug 2017

08.30

16.00 't Riet,
Laan der Verenigde
Naties 88,
6716 JE Ede
lokaal 0.03

wo 30-08-2017: Vervolg introductie.
* Eigen lunchpakket meenemen.
* Goede wandelschoenen aantrekken (weer
afhankelijke kleding).

Rens
Zwakenberg

do 31 aug 2017

08.30

16.00 't Riet,
Laan der Verenigde
Naties 88,
6716 JE Ede
lokaal 0.03

do 31-08-2017: Vervolg introductie.
* Lunch zelf verzorgen.
* Laptop meenemen.
(weer afhankelijke kleding)

Rens
Zwakenberg

vr 01 sep 2017

09.30

13.00 't Riet,
do 01-09-2017: Vervolg introductie.
Laan der Verenigde * Laptop meenemen
Naties 88,
6716 JE Ede
lokaal 0.03

Rens
Zwakenberg

Allround dtp'er
Mediavormgever grafisch/interactief

ma 28 aug 2017

vervolg stage
of start bpv
periode

Allround dtp'er

ma 28 aug 2017

13.00

2

3 en 4

BOL

VCIT2E3
VCIT2E4

3

3

BOL

VCIT3E3

3

4

BOL

VCIT3E4

90413 Mediavormgever 90414 grafisch/interactief

ma 28 aug 2017

13.00

4

4

BOL

VCIT4E4

90413 Mediavormgever 90414 grafisch/interactief

ma 28 aug 2017

13.00

volgens
lesrooster

Leerbedrijf

't Riet,
Laan der Verenigde
Naties 88,
6716 JE Ede
lokaal 0.03

ma 28-08-2017: vervolg stage of start bpv periode; Rens
Zwakenberg
tenzij anders is bepaald.

ma 28-08-2017 en di 29-08-2017:
* Meenemen: laptop.
wo 30-08-2017: werken aan de opdracht.
do 31-08-2017: werken aan de opdracht
vr 01-09-2017: Les volgens lesrooster.
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.
volgens 't Riet,
ma 28-08-2017 en di 29-08-2017:
lesLaan der Verenigde * Meenemen: laptop.
rooster
Naties 88,
wo 30-08-2017: werken aan de opdracht.
6716 JE Ede
do 31-08-2017: werken aan de opdracht
lokaal 0.03
vr 01-09-2017: Les volgens lesrooster.
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.
volgens 't Riet,
ma 28-08-2017 en di 29-08-2017:
lesLaan der Verenigde * Meenemen: laptop.
rooster
Naties 88,
wo 30-08-2017: werken aan de opdracht.
6716 JE Ede
do 31-08-2017: werken aan de opdracht
lokaal 0.03
vr 01-09-2017: Les volgens lesrooster.
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt; zie laatste blad van dit overzicht.

Rens
Zwakenberg

Rens
Zwakenberg

Rens
Zwakenberg

10 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leer- niveau leerjaar
weg

klas

crebo opleiding

1ste schooldag

begintijd

Informatie, Beeld en Geluid - Ict en Vormgeving - Ede
eind- locatie
tijd

toelichting

contactpersoon

Definitieve rooster
Het definitieve rooster is vanaf de 2e helft van week 34 in 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.

