Start schooljaar 2018|2019
cluster leer- niveau leerjaar
weg
1

3 en 4

BOL

IBG Ede - IT en Development
1ste schooldag

begintijd

eind- locatie
tijd

toelichting

contactpersoon

VCIT1A2 25191 Medewerker beheer Ict di 04 sep 2018
VCIT1A9A 25189 Ict beheerder
VCIT1A9B

08.45
inloop

13.00 Bovenbuurtweg 7,
6717 XA Ede

di 04-09-2018: introductieprogramma.

Coen Bommel

klas

crebo opleiding

wo 05-09-2018: Survival arrangement.
Meer informatie wordt op de eerste dag, di 4 sept,
gegeven.

09.00
start

do 06-09-2018 en vr 07-09-2018: start lessen volgens
aangepast rooster
2

2

BOL

VCIT2A2

25191 Medewerker Ict

ma 03 sep 2018

Individueel stage Leerbedrijf of
of op school van school (3e
11.00-12.00 uur

ma 03-09-2018: vervolg stage of school.

Coen Bommel

it

verdieping)

2

3

BOL

VCIT2A3

25192 Medewerker beheer Ict ma 03 sep 2018

vervolg stage of Leerbedrijf
start bpv periode

ma 03-09-2018: vervolg stage of start bpv periode;
tenzij anders is bepaald.

Coen Bommel

3

3

BOL

VCIT3A3

25192 Medewerker beheer Ict ma 03 sep 2018

start bpv periode Leerbedrijf, tenzij
of anders
anders
afgesproken
afgesproken.

ma 03-09-2018: vervolg stage of start bpv periode;
tenzij anders is bepaald.

Coen Bommel

2

4

BOL

VCIT2A4

25189 Ict beheerder

ma 03 sep 2018

stageperiode

Leerbedrijf

ma 03-09-2018: vervolg stage of start bpv periode;
tenzij anders is bepaald.

Coen Bommel

3

4

BOL

VCIT3A4

25189 Ict beheerder

do 06 sep 2018

les volgens
rooster

Bovenbuurtweg 7,
6717 XA Ede

ma 03-09 t/m wo 05-09-2018: vrij

Coen Bommel

do 06-09-2018 en vr 07-09-2018: start lessen volgens
aangepast rooster.

1

4

BOL

VCIT1G4A 25187 Applicatieontwikkelaar
VCIT1G4B
25188 Gamedeveloper

di 04 sep 2018

08.45
inloop

15.00 Bovenbuurtweg 7,
6717 XA Ede

Chris Stalman

wo 05-09-2018: Survival arrangement.
Meer informatie wordt op de eerste dag, di 4 sept,
gegeven.

09.00
start

Development

di 04-09-2018: introductieprogramma.

do 06-09-2018 en vr 07-09-2018: start lessen volgens
aangepast rooster
2 en
3

4

BOL

VCIT2G4

25187 Applicatieontwikkelaar ma 03 sep 2018

09.00

12.00 Bovenbuurtweg 7,
6717 XA Ede

25188 Gamedeveloper
2 en
3

4

BOL

VCIT3G4

25187 Applicatieontwikkelaar ma 03 sep 2018
25188 Gamedeveloper

Let op: Alleen studenten die nog geen BPV plaats hebben of
de BPV nog niet gestart is.

Chris Stalman

De andere studenten zijn op stage bij hun BPV bedrijf

13.00

15.15 Bovenbuurtweg 7,
6717 XA Ede
3e verdieping.

Uitleg studiejaar.

Hans Jaspers

95311
95312
Kijk op het volgende blad voor informatie over het lesrooster .

4 juli 2018

Start schooljaar 2018|2019
cluster leer- niveau leerjaar
weg

IBG Ede - IT en Development
klas

crebo opleiding

1ste schooldag

begintijd

eind- locatie
tijd

toelichting

contactpersoon

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

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.

4 juli 2018

