Start schooljaar 2018|2019
cluster leerjaar
1

niveau klas

Handel, Economie en Administratie - locatie Velp - Handel . Commerciële dienstverlening
crebo opleiding

2, 3 en GDHD1A2 25167 Verkoper
4

1ste schooldag
ma 27 aug 2018

begin eind locatie
tijd
tijd

toelichting

contactpersoon

10.00

maandag 27-08-2018: 10.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

± Gruttostraat 10
15.00 6883 CN Velp
lokaal N0.32

Om 10.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 27
augustus.

Handel

1

3 en 4 GDHD1A3 25155 Verkoopspecialist
GDHD1A4 25162 Manager retail
GDHD1C4 25166 Ondernemer retail

ma 27 aug 2018

10.00

± Gruttostraat 10
15.00 6883 CN Velp

maandag 27-08-2018: 10.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

lokaal N0.32
Om 10.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 27
augustus.
2 en 3 3 en 4 GDHD2A2 25167 Verkoper
GDHD2A3 25155 Verkoopspecialist
GDHD2A4 25162 Manager retail
25166 Ondernemer retail

di 28 aug 2018

zie lesrooster Gruttostraat 10
6883 CN Velp

dinsdag 28-08-2018: start lessen leerjaar 2 en 3.

Marjolein Muis

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt.

GDHD3C4 25162 Manager retail
GDHD3A4 25166 Ondernemer retail

Commerciële dienstverlening

1

3 en 4 GDCD1A3 25134 Commercieel medewerker ma 27 aug 2018
GDCD1A4 25132 Junior accountmanager
GDCD1B4 25148 Medewerker marketing en
communicatie
GDCD1C4 25148 Medewerker marketing en
communicatie (IBC)
25147 Medewerker
evenementenorganisatie

2 en 3 3 en 4 GDCD2A3 25134 Commercieel medewerker di 28 aug 2018
GDCD2A4 25132 Junior accountmanager
GDCD2C4 25148 International Business &
Communication
GDCD2B4 25148 Medewerker marketing

10.00

± Gruttostraat 10
15.00 6883 CN Velp

maandag 27-08-2018: 10.00 uur Algemene opening, info door
studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), kennismaking met docenten en
medestudenten.

Marjolein Muis

lokaal N0.32
Om 10.30 uur gaan we op stap, trek stevige schoenen aan. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim.
Het programma van de introductieweek krijg je op maandag 4
september.
zie lesrooster Gruttostraat 10
6883 CN Velp

dinsdag 28-08-2018: start lessen leerjaar 2 en 3.

Marjolein Muis

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt.

GDCD3A4 25132 Junior accountmanager
GDCD3C4 25148 Int. business & comm./
GDCD3B4 25147 Medewerker marketing

Informatie over het inzien van lesroosters staat op de volgende pagina's.
Astrum College, onderdeel van ROC A12

4 juli 2018

Start schooljaar 2018|2019
cluster leerjaar

niveau klas

Handel, Economie en Administratie - locatie Velp - Handel . Commerciële dienstverlening
crebo opleiding

1ste schooldag

begin eind locatie
tijd
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.
Het Studentenportaal.
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 het Studentenportaal 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 aangeleverd is bij de Studentadministratie.
Retouradres: (postzegel niet nodig) ROC A12, t.a.v. afdeling Studentadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede.

Astrum College, onderdeel van ROC A12

4 juli 2018

