Start schooljaar 2017|2018

Handel, Economie en Administratie - locatie Velp - Handel . Commerciële dienstverlening

sector cluster leerjaar

niveau klas

HE&A

2, 3 en GDHD1A2 25167 Verkoper
4

1

crebo opleiding

1ste schooldag begin eind locatie
tijd
tijd
ma 04 sep 2017 13.00

± Gruttostraat 10
16.00 6883 CN Velp

toelichting

contactpersoon

maandag 04-09-2017: 13.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

lokaal N0.32
Om 13.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 4
september.

HE&A

Handel

1

3 en 4 GDHD1A3 25155 Verkoopspecialist
GDHD1A4 25162 Manager retail
GDHD1C4 25166 Ondernemer retail

ma 04 sep 2017 13.00

± Gruttostraat 10
16.00 6883 CN Velp

maandag 04-09-2017: 13.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

lokaal N0.32
Om 13.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 4
september.
2 en 3 3 en 4 GDHD2A2 25167 Verkoper
GDHD2A3 25155 Verkoopspecialist
GDHD2A4 25162 Manager retail
25166 Ondernemer retail

HE&A

di 05 sep 2017

zie lesrooster Gruttostraat 10
6883 CN Velp

dinsdag 05-09-2017: opstart leerjaar 2 en 3.

Marjolein Muis

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt. Het rooster
is vanaf uiterlijk de 2e helft van week 35 in te zien; zie laatste blad van
dit overzicht.

GDHD3C4 90290 Ondernemer detalhandel
GDHD3A4 93492 Filiaalmanager
HE&A

Commerciële dienstverlening

HE&A

1

3 en 4 GDCD1A3 25134 Commercieel medewerker ma 04 sep 2017 13.00
± Gruttostraat 10
GDCD1A4 25132 Junior accountmanager
16.00 6883 CN Velp
GDCD1B4 25148 Medewerker marketing en
communicatie
lokaal N0.32
GDCD1C4 25148 Medewerker marketing en
communicatie (IBC)
25147 Medewerker
evenementenorganisatie

2 en 3 3 en 4 GDCD2A3 25134 Commercieel medewerker di 05 sep 2017
GDCD2A4 25132 Junior accountmanager
GDCD2C4 25148 International Business &
Communication
GDCD2B4 25148 Medewerker marketing

zie lesrooster Gruttostraat 10
6883 CN Velp

maandag 04-09-2017: 13.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

Om 13.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 4
september.
dinsdag 05-09-2017: opstart leerjaar 2 en 3.

Marjolein Muis

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt. Het rooster
is vanaf uiterlijk de 2e helft van week 35 in te zien; zie laatste blad van
dit overzicht.

GDCD3A4 93802 Junior accountmanager
GDCD3C4 90532/ Int. business & comm./
GDCD3B4 22166 Medewerker marketing

Informatie over het inzien van lesroosters en de boekenlijsten staat op de volgende pagina's.
Astrum College, onderdeel van ROC A12

1 augustus 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leerjaar

niveau klas

Handel, Economie en Administratie - locatie Velp - Handel . Commerciële dienstverlening
crebo opleiding

1ste schooldag begin eind locatie
tijd
tijd

toelichting

contactpersoon

Boekenlijst
De boekenlijst is in te zien via:
www.studers.nl/roca12
Op het volgende blad staat een korte toelichting.

Definitieve rooster
Op het lesrooster is te zien hoe laat je in welk lokaal verwacht wordt en welke docent dan geeft.
Het definitieve rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 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.

Astrum College, onderdeel van ROC A12

1 augustus 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector cluster leerjaar

niveau klas

Handel, Economie en Administratie - locatie Velp - Handel . Commerciële dienstverlening
crebo opleiding

1ste schooldag begin eind locatie
tijd
tijd

toelichting

contactpersoon

Boekenlijst
De boekenlijst is in te zien via:
www.studers.nl/roca12
Kies Velp ↓ vervolgens Handel, Economie & Administratie ↓ dan Handel of Commercie ↓ vervolgens je leerjaar en opleiding en klik op [Check je lijst].
Om direct naar je boekenlijst te gaan, kun je ook het pakketnummer dat bij jouw leerjaar, crebo en opleiding hoort, intypen bij [Heb je een pakketnummer?].

Boekenlijsten en pakketnummers

Marjolijn Muis

Handel

klascode

pakketnummer

klas

Handel - leerjaar 1
Handel - leerjaar 1
Handel - leerjaar 1
Handel - leerjaar 1

GDHD1A2
GDHD1A3
GDHD1A4
GDHD1C4

BL044109
BL044112
BL064580
BL044074

leerjaar 1 . crebo 25167 . niveau 2 . Verkoper
leerjaar 1 . crebo 25155 . niveau 3 . Verkoopspecialist
leerjaar 1 . crebo 25162 . niveau 4 . Manager Retail
leerjaar 1 . crebo 25166 . niveau 4 . Ondernemer Retail

Handel - leerjaar 2
Handel - leerjaar 2
Handel - leerjaar 2
Handel - leerjaar 2

GDHD2A2
GDHD2A3
GDHD2A4
GDHD2A4

BL044114
BL044095
BL044650
BL044062

leerjaar 2 . crebo 25167 . niveau 2 . Verkoper
leerjaar 2 . crebo 25155 . niveau 3 . Verkoopspecialist
leerjaar 2 . crebo 25162 . niveau 4 . Manager retail
leerjaar 2 . crebo 25166 . niveau 4 . Ondernemer retail

Handel - leerjaar 3
Handel - leerjaar 3

GDHD3C4
GDHD3A4

BL044655
BL044085

leerjaar 3 . crebo 90290 . niveau 4 . Ondernemer detailhandel
leerjaar 3 . crebo 93492 . niveau 4 . Filiaalmanager

Commerciële dienstverl.
Commercie - leerjaar 1
Commercie - leerjaar 1
Commercie - leerjaar 1
Commercie - leerjaar 1

klascode
GDCD1A3
GDCD1C4
GDCD1B4
GDCD1A4

pakketnummer
BL044092
BL044069
BL052718
BL044110

klas
leerjaar 1 . crebo 25134 . niveau 3 . Commercieel medewerker
leerjaar 1 . crebo 25148 . niveau 4 . International Business & Communication
leerjaar 1 . crebo 25148 . niveau 4 . Medewerker marketing
leerjaar 1 . crebo 25132 . niveau 4 . Junior Accountmanager

Commercie - leerjaar 2
Commercie - leerjaar 2
Commercie - leerjaar 2
Commercie - leerjaar 2

GDCD2A3
GDCD2C4
GDCD2B4
GDCD2A4

BL044093
BL044083
BL044640
BL044651

leerjaar 2 . crebo 25134 . niveau 3 . Commercieel medewerker
leerjaar 2 . crebo 25148 . niveau 4 . International Business & Communication
leerjaar 2 . crebo 25148 . niveau 4 . Medewerker marketing
leerjaar 2 . crebo 25132 . niveau 4 . Junior Accountmanager

Commercie - leerjaar 3
Commercie - leerjaar 3
Commercie - leerjaar 3

GDCD3C4
GDCD3B4
GDCD3A4

BL044649
BL044656
BL052717

leerjaar 3 . crebo 90532 . niveau 4 . International Business & Communication
leerjaar 3 . crebo 90532 . niveau 4 . Marketing medewerker
leerjaar 3 . crebo 93802 . niveau 4 . junior Accountmanager

Astrum College, onderdeel van ROC A12

1 augustus 2017

