Introductieweek 2017
29 aug t/m 1 sept

Vanaf 21 augustus krijgt de locatie

.

Reehorsterweg Ede, onderdeel van ROC A12,
een nieuwe naam:

Postbus 82
6710 BB E
Reehorsterw
6717 LG E



BOL opleiding - leerjaar 1
Administratie, Secretarieel & Recht en arbeid
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.

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

09.15

09.00
10.00
10.15
10.30
10.45
11.45
12.15
12.30
14.00

09.30
10.30
10.45
11.45
12.15
13.15
13.30

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

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

09.00
13.00
15.00

09.00
10.30
10.45
12.15

Verzamelen en uitleg activiteit
Verrassing
Afsluiting

Test Nederlands
Pauze
Test Engels
Einde introductieweek

Postbus 82
6710 BB Ede
Reehorsterweg 80
6717 LG Ede

T
E
W

0318 455500
info@duloncollege.nl
www.duloncollege.nl

BBL opleiding - leerjaar 1

donderdag 31 augustus 2017
08.30 Kennismaking en uitleg activiteit
13.00 Verrassing, inclusief lunch
15.00 Afsluiting

Postbus 82
6710 BB Ede
Reehorsterweg 80
6717 LG Ede

T
E
W

0318 455500
info@duloncollege.nl
www.duloncollege.nl

hebt je ingeschreven voor onze school Dulon College voor de
BBL opleiding en je bent natuurlijk benieuwd naar je klasgenoten en
docenten. De eerste schooldag doe je mee met het introductieprogramma van alle eerste jaars studenten en zullen wij jullie uitleg
geven over het rooster. Tip voor deze dag: doe makkelijke kleding en
schoenen aan!

ziens op donderdag 31 augustus 2017 om 08.30 uur in het
Dulon College is onderdeel van ROC A12

Vooronder, Reehorsterweg 80, 6717 LG Ede.
Heb je nog vragen, mail dan naar Adrie van Eck: a.vaneck@roca12.nl

hebben zin om het nieuwe schooljaar fris en vol energie te
beginnen.
Hartelijke groet,
Team Business & Support

Start schooljaar - leerjaar 2 en hoger
Administratie, Secretareel, Recht en arbeid
opleiding
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ma 28 aug 2017
zie toelichting
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Leerbedrijf

Start of vervolg bpv
periode.

do 31 aug 2017

zie toelichting

Reehorsterweg 80,
6717 LG Ede

do 31-08-2017: beginen eindtijd zoals met
mevrouw C. (Carolien)
Spruijt afgesproken.

BOL

ma 04 sep 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80,
6717 LG Ede

ma 04-09-2017:
Opstart.
Het lesrooster is vanaf
e
uiterlijk de 2 helft van
week 34 in te zien.
Zie ook info verderop.

BBL

do 07 sep 2017

les volgens
rooster

Reehorsterweg 80,
6717 LG Ede

do 07-09-2017:
Opstart.
Het lesrooster is vanaf
e
uiterlijk de 2 helft van
week 34 in te zien.
Zie ook info verderop.

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

Dulon College is onderde

In het Studentenportaal kun je naast het rooster 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.

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

