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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
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locatie Venlo 
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Betreft: start schooljaar 2019-2020 
 
 
Beste tweedejaars student, 
 
Na een lange, maar verdiende vakantie, starten we in september met het tweede 
studiejaar van de basisopleiding.  
 
Ook in het tweede studiejaar gaat de mentor een zeer belangrijke rol spelen. De mentor 
begeleidt het lesgeven, het vak didactiek en de beroepspraktijkvorming. Hij is jouw 
coach in goede en slechte tijden. Daarnaast ben je vele uren op school en je stage-
adres. 
Let op: stage lopen zou ook ’s avonds of in het weekend zijn kunnen plaatsvinden. 
 
Tijdens de ontwikkeling van jou naar een sportleider kom je in aanraking met veel 
verschillende activiteiten en opdrachten, het is daarom belangrijk dat je dit alles goed  
plant. Je wil natuurlijk ook nog tijd hebben voor sporten en hobby’s. Om dit alles in 
goede banen te leiden is het van belang dat je beschikbaar bent van maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 uur tot 17.15 uur om deel te nemen aan school activiteiten.  
 
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. 

• Schoolkosten dienen via Studers.nl betaald te worden 
(bijv. kampen)! 

• Let op dat je geen boeken bestelt die al in je bezit zijn. 
 
Schoolprogramma eerste week 
Dag Activiteit 
Maandag 2 september 
en dinsdag 3 september 

Geen activiteiten 

Woensdag 4 september 
 

Introductiedag 
locatie:Hagerhofweg 15, Venlo 
Start: 13.00 uur  
Einde: 16.00 uur  

Donderdag 4 september Sportdag 
locatie:Milaanstraat 125, Sittard 
Start: 08.30 uur ontvangst in sporthal 
Einde: 16.00 uur 

Vrijdag 6 september Geen activiteiten 
Maandag 9 september Start lessen volgens lesrooster (zie Eduarte)  
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We wensen je nog een prettige vakantie toe en we zien je graag fit en gemotiveerd in 
het nieuwe schooljaar! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Jurgen de Haan      H. van Gestel   
clusterverantwoordelijke leerjaar 2    opleidingsmanager CIOS Sittard-Venlo 


