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Aan de studenten examenjaar niveau 4 
en ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
Datum: 10 juli 2019 
Kenmerk: 19332 MC/FS 
Betreft: start schooljaar 2019-2020 
 
 
 
Beste student, 
 
Het komende studiejaar bereiden we ons samen voor op het ultieme kampioenschap in  
juli 2020 (diploma-uitreiking). 
 
Aan de hand van de resultaten van het afgelopen studiejaar blijkt dat studenten zijn 
bevorderd zonder of met studieschuld. Heb jij nog een studieschuld, dan ben je 
voorwaardelijk bevorderd. We hebben dan afspraken met jou gemaakt over je 
studietraject. Deze afspraken zijn bindend. 
 
• Alle nog ontbrekende producten (o.a. basisopleiding, profiel- en keuzedelen) moeten 

ingeleverd worden op vrijdag 30 augustus tussen 10.00-12.00 uur in lokaal 1310 
of volgens afspraak met je vakdocent. 

• Na inlevering ben je als student genoodzaakt zelf te informeren naar de uitslag bij de 
vakdocent! Kampioen worden is een uitdaging, dus ga ervoor! 

• Voor de studieschuld zie onderstaand schema: 
 
vrijdag  

30-aug-2019 
inleveren werkstukken/ opdrachten en PvB's    -->    
Sportzone lokaal 1310 tussen 10.00 en 12.00 uur 

maandag  
2-sept-2019 

THEORIE: Profiel & Keuzedelen  09.00 uur 

  PRAKTIJK: Profiel & Keuzedelen  op afspraak met eigen 
vakdocent!!  

CGI's profiel op afspraak met eigen mentor!!  

 
Wij verwachten jou weer terug op school in de week van maandag 2 september. Je 
ontvangt dan informatie over je profiel- en keuzedeel. Verder informeren wij jou over 
kerntaken, het rooster, de jaarplanning, de begeleiding, beroepspraktijkvorming, kamp, 
enz. In de bijlage tref je het programma aan met data en tijden. De overige dagen in deze 
week (week 36) kun je al gebruiken voor stageafspraken en –opdrachten. 
 
Het lesprogramma start in week 37 (9 september) afhankelijk van het rooster.  
Je rooster publiceren wij in week 36 in Eduarte. 
 
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 dien je via studers.nl te betalen!  
• Let op dat je geen boeken besteld die reeds in je bezit zijn. 
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We wensen jou een hele fijne vakantie toe en zien je graag het volgend schooljaar fris aan 
de start! 
 
Met sportieve groet,  
 
 
 
 
 
 
Frank Schoonbrood      Dennis Meijer  
clusterverantwoordelijken profielen 
 
 
 
Bijlage(n): programma 
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Bijlage 
Programma eerste schoolweek (week 36) 
 
Dag Activiteit 
Maandag 2 september 
t/m  
woensdag 4 september 

Introductiedagen:  
BOS:1e en 2de profieljaar en keuzedeel 
SRT: keuzedeel 
 
Locatie: Fun Valley 
Start: 12.00 uur (ma 2 sept)  
Einde: 16.00 uur (wo 4 sept) 
 

Woensdag 4 september Introductie: 
SBA: 1e profieljaar en keuzedeel 
 
Locatie: Sportzone 
Start: 13.00 uur 
Einde: 16.00 uur 
 

Donderdag 5 september Informatiebijeenkomst PROFIELEN: 
 
- Dans 
- Health Coach  
- OBA 
- Personal Trainer 
- SCUB 
 
Locatie: Sportzone 
Start: 9.00 uur 
Einde: 12.00 uur 
 

Donderdag 5 september Informatiebijeenkomst KEUZEDEEL: 
 
- Voorbereiding HBO 
 
Locatie: Sportzone 
Start: 12.30 uur 
Einde: 15.30 uur 
 

Vrijdag 6 september Informatiebijeenkomst KEUZEDELEN: 
 
- Fitnesstrainer 
- Lifestyle Coach 
- OBA 
- Ondernemerschap 
- Sneeuwsporten 
- Sportmassage 
- Voetbaltrainer 
- Zwemleider (Let op! locatie zwembad Steinerbos) 
 
Locatie: Sportzone 
Start: 13.00 uur 
Einde: 16.00 uur 
 

 


