Start schooljaar 2018|2019
sector

groep

cursus

VAVO vmbo

alle
Alle
groepen vakken

Educatie - locatie Ede - VAVO

1ste schooldag

begintijd

ma 03 sep 2018

11.45 uur ± 14.00 uur Reehorsterweg 80, ma 03-09-2018: start 11.45 uur.
6717 LG Ede
Je gaat de school binnen via de ingang bij het grote
parkeerterrein onder de fietsenstalling. Vanaf deze
Collegezaal A2.04 ingang is de weg naar de Collegezaal met pijlen
aangegeven.

eindtijd

locatie

toelichting

contactpersoon
Thea Roskam
Paul Heinsbroek
Lilian Kopinga

De introductiemiddag is een verplicht onderdeel van
het onderwijsprogramma.
di 04-09-2018: start lessen volgens rooster.
VAVO havo

alle
Alle
groepen vakken

ma 03 sep 2018

14.30

± 16.15 uur Reehorsterweg 80, ma 03-09-2018: start 14.30 uur.
6717 LG Ede
Je gaat de school binnen via de ingang bij het grote
parkeerterrein onder de fietsenstalling. Vanaf deze
Collegezaal A2.04 ingang is de weg naar de Collegezaal met pijlen
aangegeven.

Thea Roskam
Paul Heinsbroek
Lilian Kopinga

De introductiemiddag is een verplicht onderdeel van
het onderwijsprogramma.
di 04-09-2018: start lessen volgens rooster.
VAVO vwo

alle
Alle
groepen vakken

ma 03 sep 2018

11.45 uur ± 14.00 uur Reehorsterweg 80, ma 03-09-2018: start 11.45 uur.
6717 LG Ede
Je gaat de school binnen via de ingang bij het grote
parkeerterrein onder de fietsenstalling. Vanaf deze
Collegezaal A2.04 ingang is de weg naar de Collegezaal met pijlen
aangegeven.
De introductiemiddag is een verplicht onderdeel van
het onderwijsprogramma.
di 04-09-2018: start lessen volgens rooster.
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Thea Roskam
Paul Heinsbroek
Lilian Kopinga
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Educatie - locatie Ede - VAVO

Definitieve rooster
e
Het definitieve rooster is vanaf de 2 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.
Op connect.a12.nl, het intranet van ROC A12. Hier heb je toegang toe zodra je je schoolaccount geactiveerd hebt.
Je logt met dezelfde gegevens in als voor het Studentenportaal.
Inloggen schoolaccount
Nadat je onderwijsovereenkomst ontvangen en verwerkt is, ontvang je op school inloginstructies voor de school e-mail en het netwerk account.
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.

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 is aangeleverd bij de Studentadministratie.
Retouradres: (postzegel niet nodig) ROC A12, t.a.v. afdeling Studentadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede.

Dullon College, onderdeel van ROC A12

