Start schooljaar 2018|2019
sector cluster
HTR

Horeca

Horeca, Toerisme en Recreatie - locatie Velp

leer- niveau klas
jaar
1

3 en 4 GHHO1B3K
GHHO1B3B
GHHO1B4K
GHHO1B4B

crebo opleiding
25182 Zelfstandig werkend kok
25171 Zelfstandig werkend
gastheer/-vrouw
25181 Leidinggevende keuken
25184 Manager/ondernemer
horeca

1ste schooldag
ma 27 aug 2018

begintijd
10.30

eindtijd
15.30

locatie

toelichting

contactpersoon

Gruttostraat
10 6883 CN
Velp

maandag 27-08-2018: Algemene opening, info
door studieloopbaanbegeleiders, kennismaking
met docenten en medestudenten.
Neem zelf je lunchpakket mee. Wij zorgen
daarnaast voor iets lekkers.

Maarten Elbers

dinsdag 28-08-2018: start lessen.
Van je studieloopbaanbegeleider heb je te horen
gekregen waar je moet zijn.
woensdag 29-08-2018:
13.00 – 14.30 uur: FITtest; neem
zaalsportschoenen, sportkleding en een
handdoek mee.

HTR

Toerisme
en
Recreatie

1

3 en 4 GHTR1A3

25354 Zelfstandig medewerker
travel & hospitality
GHTR1A4
25352 Leidinggevende travel &
hospitality
GHTR1A3 (RC) 25353 Zelfstandig medewerker
leisure & hospitality
GHTR1A4 (RC) 25351 Leidinggevende leisure &
hospitality

ma 27 aug 2018

10.30

15.30

Gruttostraat
10 6883 CN
Velp

maandag 27-08-2018: Algemene opening, info
door studieloopbaanbegeleiders, kennismaking
met docenten en medestudenten.
Neem zelf je lunchpakket mee. Wij zorgen
daarnaast voor iets lekkers.
In de middag recreatief programma bij Veluwe
Actief Peter Oversteegen te Rheden. Denk aan
gemakkelijke kleding en neem je ov-kaart en/of
zakgeld mee.
dinsdag 28-08-2018: start lessen.
Van je studieloopbaanbegeleider heb je te horen
gekregen waar je moet zijn.
woensdag 29-08-2018: lessen volgens rooster
13.00 – 14.30 uur: FITtest; neem
zaalsportschoenen, sportkleding en een
handdoek mee.

Informatie voor de opleidingen leerjaar 2 en 3 staat op de volgende pagina.

Astrum College is onderdeel van ROC A12

4 juli 2018

Maarten Elbers
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sector cluster

HTR

Horeca

Horeca, Toerisme en Recreatie - locatie Velp

leer- niveau klas
jaar
2

Toerisme,
Recreatie

2

di 28 aug 2018

25354 Zelfstandig medewerker
travel & hospitality
25352 Leidinggevende travel &
hospitality
25353 Zelfstandig medewerker
leisure & hospitality
25351 Leidinggevende leisure &
hospitality

ma 5 nov 2018

3 en 4 GHHO3B3K
25182 Zelfstandig werkend kok,
GHHO3B4K 25181 Leidinggevende keuken,
GHHO3B4B 25184 Manager/ondern horeca,

ma 5 nov 2018

3 en 4 GHTR2A3
GHTR2A4
GHTR2C3
GHTR2C4

HTR

Horeca,

3

1ste schooldag

25182 Zelfstandig werkend kok
25181 Leidinggevende keuken
25171 Zelfstandig werkend
gastheer
25184 Manager/ondernemer
horeca

3 en 4 GHHO2B3K
GHHO2B4K
GHHO2B3B
GHHO2B4B

HTR

crebo opleiding

begin tijd

11.00

eind tijd

17.00

locatie

toelichting

contactpersoon

Gruttostraat 10
6883 CN Velp

dinsdag 28-08-2018: 11.00 uur
Algemene opening, startbijeenkomst in
La Rana.

Maarten Elbers

woensdag 29-08-2018: start lessen volgens
rooster

zie toelichting

Gruttostraat 10
6883 CN Velp

maandag 5-11-2018: start lessen.

Maarten Elbers

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt. Het rooster is uiterlijk vanaf de
2e helft van week 41 in te zien; zie ook laatste
blad van dit overzicht.

zie toelichting

Gruttostraat 10
6883 CN Velp

maandag 05-11-2018: start lessen volgens
rooster

Maarten Elbers

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt. Het rooster is uiterlijk vanaf de
2e helft van week 41 in te zien; zie laatste blad
van dit overzicht.

HTR

Toerisme,
Recreatie

3

3 en 4 GHTR3A3
GHTR3A4
GHTR3A3
GHTR3C4

25354 Zelfstandig medewerker
travel & hospitality
25352 Leidinggevende travel &
hospitality
25353 Zelfstandig medewerker
leisure & hospitality
25351 Leidinggevende leisure &
hospitality.

Astrum College is onderdeel van ROC A12

ma 01 okt 2018

zie toelichting

Gruttostraat 10
6883 CN Velp

maandag 01-10-2018: start voorbereiding
Examens Basis
Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je
verwacht wordt. Het rooster is uiterlijk vanaf de
2e helft van week 38 in te zien; zie laatste blad
van dit overzicht.

4 juli 2018

Maarten Elbers
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Horeca, Toerisme en Recreatie - locatie Velp

Definitieve rooster
Op het lesrooster is te zien hoe laat je in welk lokaal verwacht wordt en welke docent dan les geeft.
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.
Inloggen schoolaccount
Nieuwe studenten: nadat je onderwijsovereenkomst ontvangen en verwerkt is, wordt ná 13 augustus 2018 een e-mail met inloginstructies voor de school e-mail en het
netwerk account automatisch naar je privé e-mailadres verstuurd. De e-mail wordt verzonden vanuit eerstewachtwoord@cog.nl.
Na het volgen van de instructies kun je inloggen op 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:
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) tijdig aangeleverd is bij de Studentadministratie.
Retouradres: (postzegel niet nodig) ROC A12, t.a.v. afdeling Studentadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede.

