Informatie start schooljaar 2018/2019 !
S choo l - en Stud ent en port a al
Binnen de school wordt veel informatie in digitale vorm aangeboden. Bijvoorbeeld via je schoolmail of via het intranet van
de school. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een netwerkaccount nodig. Met dit account krijg je o.a. ook
toegang tot je lesrooster, digitale leermiddelen en het bestellen van software tegen een gereduceerd tarief bij surfspot.nl !
 Nieuwe studenten: Je netwerkaccount en school e-mailadres worden vanaf 13 augustus 2018 aangemaakt. Dit kan
pas, nadat je onderwijsovereenkomst ondertekend retour ontvangen en verwerkt is. Dan wordt de status van jouw
inschrijving Definitief en ontvang je van eerstewachtwoord@cog.nl een e-mail op het e-mailadres die je bij je
aanmelding opgegeven hebt. In die mail staat hoe je je netwerkaccount, school e-mail en het Studentenportaal (o.a.
lesrooster) kunt activeren.
 Geen e-mail ontvangen? Inloggen lukt niet? Wachtwoord verlopen of vergeten?
Vanaf de laatste week van de schoolvakantie kun je bij het Servicepunt op school een nieuw wachtwoord aanvragen.
Neem je legitimatiebewijs dan mee. Controleer dus nog even of je nog in kunt loggen op je schoolaccount.
 Wachtwoord: Vanaf het nieuwe schooljaar is het wachtwoord voor het Studentenportaal hetzelfde als die je voor je
schoolaccount gebruikt.
 Office 2016: Alle studenten krijgen op school een Office 365 account. Je hebt dan ook de mogelijkheid om Office 2016
(Word, Excel etc.) gratis te installeren op je eigen device.
Al l e in s ch ri jv ing sd oc ume nt e n al in ge l ev e r d?
 Onderwijsovereenkomst. Als je het nog niet gedaan hebt, lever zo snel mogelijk de ondertekende blauwe
onderwijsovereenkomst bij het Servicepunt op school in. Of stuur deze zo snel mogelijk retour naar ROC A12, t.a.v.
Studentadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede (postzegel is niet nodig).
 Kopie diploma en cijferlijst van je vooropleiding.
 Praktijkovereenkomst. Als je stage gaat lopen of een bbl opleiding gaat volgen, stuur ook de ondertekende groene
praktijkovereenkomst zo snel mogelijk naar bovenstaand adres op.
T ips - BO L o pl ei ding
 Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je recht op studiefinanciering, info via www.duo.nl
 Mogelijk moet je ver reizen naar je opleiding? Je kunt een OV chipkaart aanvragen. Meer informatie vind je op
www.studentenreisproduct.nl
Voo r oud e r s: T oe st e mmi ng v oo r h et d e le n v an i nfo rm ati e
In de onderwijsovereenkomst die wij met uw zoon/dochter sluiten, is opgenomen dat we schriftelijk rapporteren over
studievorderingen en aanwezigheid van de student. Als een student jonger is dan 16 jaar informeren wij automatisch ook
de wettelijke vertegenwoordiger. In het kader van de nieuwe privacy wetgeving vragen wij vanaf komend schooljaar
toestemming aan alle studenten ouder dan 16 om informatie te mogen delen met u als ouder(s)/verzorger(s).
 Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling en motivatie van uw kind om als school/docenten samen te werken met
ouder(s)/verzorger(s) en u op de hoogte te kunnen stellen.
 We adviseren u daarom om het wel of niet delen van informatie, met uw kind te bespreken en uw kind te motiveren
deze toestemming te geven.
In het Eduarte Studentenportaal kan uw zoon/dochter de toestemming regelen. Ook tijdens de eerste schoolweken zal de
studieloopbaanbegeleider (slb’er) hier aandacht aan besteden.
St ud i ek ost en
 Boeken en leermiddelen kun je inzien en/of bestellen via www.studers.nl/roca12. Aanschaf mag via de aanbieder van
de leermiddelenlijst Studers.nl of een andere (online) boekhandel naar keuze. Wij raden aan om de aangegeven
leermiddelen bij aanvang van de eerste lesdag in je bezit te hebben, de levertijd is 5 werkdagen. Voor artikelen die
uitverkocht zijn geven wij in de eerste schoolweken meer informatie.
Mogelijk zullen enkele leermiddelen onder leiding van een docent online besteld worden tijdens de introductie of eerste
lesweken. Daarnaast zijn er leermiddelen die gedurende het schooljaar aangeschaft worden.
 Laptop: BYOD (Bring Your Own Device oftewel ‘Je studie met je eigen laptop/tablet’). Kijk voor meer informatie en
voor welke opleidingen dit geldt, op www.a12.nl/bring-your-own-device
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent (Ben je op 1 augustus nog geen 18, dan betaal je geen lesgeld of cursusgeld).
 Lesgeld bol opleiding: € 1.155,-- lesgeld voor schooljaar 2018/2019. DUO verstuurt de factuur in oktober a.s. Zie
www.duo.nl voor meer informatie.:
 Cursusgeld bbl opleiding: niveau 1 en 2 € 240,--, niveau 3 en 4 € 582,--.
 Zie www.a12.nl/studiekosten voor meer informatie.
Let op: Mocht je om welke reden dan ook in het nieuwe schooljaar geen onderwijs meer gaan volgen of afzien van
plaatsing, dan verzoeken wij je om ons dit schriftelijk te laten weten:
BBL opleiding: vóór 1 augustus 2018. Bij uitschrijving ná 1 augustus, zonder diploma, ben je voor het hele studiejaar
cursusgeldplichtig. BOL opleiding: vóór de eerste schoolweek. Geef dan ook de reden aan en naar welke school je gaat.
Dan kunnen leerlingen die op de wachtlijst staan uitgenodigd worden.
Mail: onderwijsadministratie.api@roca12.nl. Postadres: ROC A12, t.a.v. Studentadministratie, Postbus 82, 6710 BB Ede.
Wij hopen dat je een goede start zult maken en we wensen je een succesvolle studie en veel studieplezier toe.



Onder wijsleerper ioden studiejaar 2018/2019
Het schooljaar is onderverdeeld in 4 onderwijsleerperiodes (olp) van ongeveer 10 weken.

olp 1

Ede en Veenendaal
ma 03-09-2018 t/m vr 16-11-2018

Velp / Arnhem
ma 27-08-2018 t/m vr 02-11-2018

olp 2

ma 19-11-2018 t/m

vr 08-02-2019

ma 05-11-2018

t/m

vr 25-01-2019

olp 3

ma 11-02-2019 t/m

vr 26-04-2019

ma 28-01-2019

t/m

vr 12-04-2019

olp 4

ma 06-05-2019 t/m

vr 19-07-2019

ma 15-04-2019

t/m

vr 05-07-2019

Vakantieper ioden
locaties

Ede

Veenendaal

Velp-Arnhem

Schooljaar 2017-2018
Zomervakantie
16-07-2018 t/m 31-08-2018
Zomervakantie
09-07-2018 t/m 24-08-2018

x

x

Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Herfstvakantie
15-10-2018 t/m 19-10-2018

x

Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

x

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

04-03-2019 t/m 08-03-2019
25-02-2019 t/m 01-03-2019

x

x

Goede vrijdag
Paasmaandag

19 april 2019
22 april 2019

x
x

x
x

x
x

Meivakantie

29-04-2019 t/m 03-05-2019

x

x

x

Hemelvaart

30-05-2019 en 31-05-2019

x

x

x

Pinksteren

10 juni 2019

x

x

x

Zomervakantie
Zomervakantie

22-07-2019 t/m 06-09-2019
08-07-2019 t/m 23-08-2019

x

x

x

x
x
x

x
x

x

Overige (feest)dagen
Prinsjesdag
18-09-2018
Wintertijd
28-10-2018
Carnaval
Zomertijd
Witte donderdag
Ramadan (begin)
Ramadan (eind)
Suikerfeest

03-03-2019 t/m 05-03-2019
31-03-2019
18-04-2019
06-05-2019
04-06-2019
05-06 t/m 08-06-2019

Prinsjesdag
Wintertijd

17-09-2019
27-10-2019


