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Aan de tweedejaars studenten CIOS dans  
 
Datum: 10 juli 2019 
Kenmerk: 19367 MC/ME 
Betreft: start schooljaar 2019-2020 
 
Beste tweedejaars dansstudent, 
 
 
Na een lange, maar welverdiende vakantie, starten we in september met het tweede 
studiejaar van CIOS dans. 
 
In het komend schooljaar gaat je dansmentor een zeer belangrijke rol spelen. De mentor 
begeleidt het lesgeven, het vak didactiek en de beroepspraktijkvorming. Zij is jouw 
coach in goede en slechte tijden. Je bent vele uren op school en je stage-adres. Een BPV 
kan ook ’s avonds of in het weekend zijn.  
 
Je krijgt het druk en je bent verplicht om je weekprogramma te plannen. Je wil 
natuurlijk ook nog tijd hebben voor sporten en hobby’s. Ga er wel vanuit dat je van 
maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur beschikbaar bent voor school.  
 
Boeken Deze kun je bestellen via de website studers.nl. 

 
• Studers vraagt op de site optioneel naar een pakketnummer. 

Dit is voor jou niet van toepassing! 
• Alle boeken op de boekenlijst dien je in bezit te hebben bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar. Je bent vrij in je keuze 
waar je de boeken bestelt. 

• Let op dat je geen boeken bestelt die al in je bezit zijn. 
 

 
Schoolprogramma eerste week 
Dag Activiteit 
Dinsdag 3 september Introductiedag: 

Start: 9.00 uur, ontvangst bij de receptie van het CIOS 
Neem schrijfmateriaal, agenda, sport/danskleding, binnen 
sportschoenen en een lunch pakket mee. 
15.00 uur Bijeenkomst Mark Mulders Nederlandse 
dansdagen. Einde 16.30 uur. 
 
Je ontvangt deze dag informatie over rooster, 
jaarplanning, begeleiding, BPV, etc.  

Woensdag 4 september 
 

Geen activiteiten 
 

Donderdag 5 september Sportdag: 
Start: 8.30 uur, ontvangst in de sporthal op de locatie 
CIOS. Neem sportkleding en binnen en buiten 
sportschoenen mee. Einde: 16.00 uur 

Vrijdag 6 september  
 

Geen ativiteiten 
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Dag Activiteit 
Dinsdag 10 september t/m 
13 september 
 

Jaarlijkse programma ‘Cirque CIOS’. Voor deze dagen 
wordt €20,- in rekening gebracht. Over de betalingswijze 
ontvang je bij aanvang van het schooljaar nadere 
informatie 

Maandag 16 september Start lessen volgens lesrooster 
 
 

Wij zorgen ervoor dat je een leuk, leerzaam en creatief jaar tegemoet gaat. Een jaar 
waarin je fouten mag maken en waarin je niet moet wachten op inspiratie, want die 
komt vanzelf als je bezig bent. Kijk in het komend jaar niet naar je grenzen, maar naar 
je mogelijkheden. Gebruik je talenten, want die zijn uniek. 
 
 
‘Wat jij gelooft, gebeurt’.  
 
 
Met dansante groet, 
namens het team van CIOS dans 
            
 
 
       
 
 
 
 
M. Eggen     S.M.M.M. Salden    
clusterverantwoordelijke dans  opleidingsmanager CIOS Sittard-Venlo 


