Noorderpoort
Welkom!
Leuk dat je gaat starten in de BOL Verpleegkundige of in de BOL Verzorgende-lG /Maatschappelijk
zorg!
Na de zomervakantie zien we je graag terug in de introductieweek, de eerste week waarin je
kennismaakt met je medestudenten, studieloopbaanbegeleiders en docenten.
Het programma is als volgt:
Maandag 2 september:

Je wordt om 11.00 verwacht op de lndustrieweg 34 en na een korte introductie ga je kennismaken
met de locaties waar les wordt gegeven. Rond 12.00 uur fiets je in groepen naar de
groepsaccommodatie "De Boscamping in Applescha" Voor de lunch wordt gezorgd.
Je hoeft als bepakking alleen je kleding/toiletspullen mee te nemen op de fiets. We slapen met z'n
allen in een groepsaccommodatie waar verschillende kamers zijn. Als we daar zijn gaan we verder
kennismaken in de grote groep, dat wil zeggen met alle eerstejaars en aanwezige docenten.
Natuurlijk hoort daar ook het afspreken van een corveerooster bij.

Dinsdag 3 september :

Deze dag staat ook in het teken van kennismaking.
Woensdag 4 september:

In de ochtend gaan we weer verder met het introprogramma. Dit programma start om 9.00. Je krijgt
uitleg over het rooster, boeken e.d. Om 10.00 is er koffie/thee en pakken we de spullen weer in,
ruimen op en maken schoon, alle studenten helpen mee! Om 10.30 uur sluiten we de
introductieweek af en kan iedereen op eigen gelegenheid naar huis.
We verwachten van je:

* dat je je inzet om te kennismaken met iedereen en zorgt dat jouw collega studenten zich op hun
gemak voelen, tenslotte start je een opleiding in de zorg. De introductiedagen zijn een verplicht
onderdeel van de opleiding.

* dat je geen alcohol en drugs meebrengt en/of gebruikt.
* dat je aan alle activiteiten deelneemt, tenslotte is het beroep van verzorgende en verpleegkundige
een zwaar lichamelijk beroep en de introductieweek is een mooie eerste oefening.

Kosten:

* de kosten zijn 70 euro per persoon, de acceptgirokaart hiervoor wordt thuisgestuurd. Mocht je,
door omstandigheden, niet kunnen deelnemen dan worden wel de vaste kosten op jou verhaald.
Wat neem je mee:

* slaapspullen : dekbedovertrek en kussensloop en onderlaken
* voldoende kleding en vooral sportieve kleding
* extra schoenen, liefst sportschoenen

* handdoek, toiletgerei
* oplader voor mobiele telefoon, eventueel stekkerdoos

* goede fiets (geen ander vervoermiddel!)
* eventueel persoonlijke medicijnen
* eventueel regenkleding
Eventueel kan bagage gebracht en gehaald worden bij de groepsaccommodatie. Dit kan op maandag
tussen 15.00-17.00 uur (brengen)en woensdag tussen 10.00-11.00 uur. (halen)
Wij hebben er zin in !
hartelijke groet,
Nicole van den Bos, Hannah Huizinga en andere docenten

Mailadressen:

VoorVZ/MZ:

n.vdbos@noorderpoort.nl

Voor VP

h.huizinga@noorderpoort.nl

Telefoonnummer Noorderpoort Assen: 0592 332332 (vanaf maandag 26 augustus in gebruik tijdens

kantooruren en bij nood)

