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-

adm

Onderwerp

Contactpersoon / doorkiesnummer / e-mail

Start studiejaar niveau 1,
Assistent verkoop/retail BOL/BBL
Assistent dienstverl.zorg BOL/BBL

administratie / (0598) 68 63 63
beroepsonderwijs-veendam@noorderpoort.nl

Start studiejaar 1ste jaars

Beste student,
Welkom voor de opleiding Entree, assistent verkoop/retail of assistent dienstverlening/zorg, BOL of BBL.
In deze brief staat de informatie om je voor te bereiden op de start van je studie.

1. Je groep en je studieloopbaanbegeleider (Slb’er)
BOL:
Je bent geplaatst in groep AZR19a. Je studieloopbaanbegeleider is; Mw. Ismaili (i.ismaili@noorderpoort.nl)

BBL:
Je bent geplaatst in groep AZR19X. Je studieloopbaanbegeleider is; Mw. Kruizinga
(t.kruizinga@noorderpoort.nl)

2. Eerste lesdag/introductiebijeenkomst
Je wordt na de zomervakantie verwacht in ons schoolgebouw aan de Hertenkampstraat 6 in Veendam
voor een introductieprogramma op maandag 2 september en op dinsdag 3 september.
Het introductieprogramma start om 09.00 uur.
Het lokaal waar je moet zijn, maken we bekend in de hal van de school.
De lessen starten op donderdag 5 september volgens overzicht “programma introductieweek”

3. Definitieve inschrijving
Om met de opleiding te kunnen beginnen, moeten de volgende zaken in ons bezit zijn:
-

een kopie van je definitieve cijferlijst (eventueel laatste rapport) en je diploma
een ondertekende onderwijsovereenkomst

Mocht je nog niet alles hebben ingeleverd, neem deze documenten dan uiterlijk maandag 2 september mee
en lever ze in bij je Slb'er of bij de Frontoffice
Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
Hertenkampstraat 6, Veendam
Postbus 80, 9640 AB Veendam
T (0598) 68 63 63
NL91 RABO 0385 1922 07, KvK 41013432
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4. Boeken en leermiddelen
Eerstejaars studenten krijgen hun accountgegevens per post toegestuurd, samen met hun Noorderpoortpas.
Houd de brief met je gebruikersnaam en inloggegevens bij de hand om je boeken te bestellen.
Ga naar www.noorderportal.nl en log in met je schoolaccount
1.

Klik op de tegel Boeken bestellen in het blokje “Mijn apps”

2.

Bestel bij Studers het lesmateriaal dat je nodig hebt

3.

Heb je tijdens de zomerperiode problemen bij het bestellen van je lesmateriaal of heb je vragen over
de start van je schooljaar? Dan kun je tussen 9.00 uur en 15.00 uur contact opnemen met Studie &
Advies: 0800 - 66 77 88 5 (gratis)

Heb je de brief met je accountgegevens nog niet gekregen en wil je al je boeken gaan bestellen?
Maak dan met je eigen email een account aan op www.studers.nl
1.

Selecteer in het blok 'Bestel je mbo-pakket' je school, opleiding en leerjaar zodat jouw
leermiddelenlijst verschijnt of zoek een artikel in de zoekbalk bovenaan.

2.

Vink de artikelen aan die je wilt bestellen en klik op bestellen om je artikelen in de winkelmand te
leggen.

3.

Kies je betaalmethode en reken je bestelling af.

Ga voor meer informatie naar www.studiestartenbijnoorderpoort.nl
Je bent vrij om je boeken bij een andere leverancier dan Studers te bestellen.
Om ervoor te zorgen dat je het juiste boek koopt, raden wij je aan goed te controleren of het ISBN gelijk is aan
het exemplaar dat via Studers te bestellen is.
Als je tweedehands boeken koopt, kijk dan goed of het ISBN-nummer overeenkomt met het nummer op jouw
boekenlijst. Aan dit nummer kun je namelijk zien of je de juiste druk en versie van het boek hebt.

5 Laptop
Als student moet je in het bezit zijn van een eigen laptop. Veel lessen worden digitaal verzorgd en de meeste
toetsen en examens worden op de computer gemaakt. Er gelden geen bijzondere eisen voor je laptop. Een
standaard laptop volstaat.

6. Lesgeld
Lesgeld wordt gevraagd aan studenten die per 1 oktober een BOL voltijd opleiding volgen. Dit geld brengt het
Noorderpoort niet bij jou in rekening, maar dat doet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld 20192020 bedraagt € 1168,- voor studenten van 18 jaar en ouder. Als je jonger bent, betaal je geen lesgeld. Meer
informatie over het lesgeld staat op www.duo.nl.

7. Tegemoetkoming studiekosten
Als je jonger bent dan 18 jaar, kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in jouw. Je
ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen via www.duo.nl,
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8. Noorderportal
We geven jou bij aanvang van je studie toegang tot Noorderportal, een eigentijdse studieomgeving waarin je
straks je studieresultaten terugziet en gaat samenwerken met je medestudenten en docenten. Op
Noorderportal vind je in het onderdeel Weten & Regelen praktische informatie over studeren bij Noorderpoort.
Inloggen op Noorderportal doe je met je persoonlijke inloggegevens. Deze ontvang je per post.

9. Noorderpoortkaart en Catering
Alle Noorderpoortstudenten/deelnemers krijgen eenmalig een gratis Noorderpoortkaart. Om te controleren of
je een student/deelnemer bent van onze school mogen alle medewerkers jou vragen om je te legitimeren met
deze kaart. Zorg er dus voor dat je de Noorderpoortkaart altijd bij je hebt als je naar school gaat.
Het kopen van eten en drinken uit de automaten en het printen of kopiëren kan alleen met de
Noorderpoortkaart. Je kunt het benodigde saldo opwaarderen bij de daarvoor bestemde automaat.
Zijn er problemen met je kaart dan kun je contact opnemen met de conciërge, dhr. G. Hemmen of dhr. S.
Wolters. Als je je kaart verliest of beschadigt, dan kost een nieuwe kaart € 15,-

10. Het huren van een kluisje
Voor het bewaren van je persoonlijke bezittingen kun je een kluisje huren via de conciërge. De huur voor
een kluisje bedraagt € 5,- per schooljaar. Als je de eerste keer een kluisje huurt, betaal je ook € 5,- borg
voor de sleutel. Bij het inleveren van de sleutel krijg je de borg terug. Voorwaarde is dat de kluis in goede
staat verkeert.

11. Ziekmelden (aanwezigheid/schoolverzuim)
Je aanwezigheid is verplicht. Bij ziekte moet je je vóór 8.30 uur afmelden bij de administratie.
Hou je Noorderpoortkaart bij de hand, daar staat je student ID op en daar vragen we je om als je je ziek
meldt. Ben je jonger dan 18 jaar, laat dan je ouders/verzorgers bellen.

12. Vakantierooster
Herfstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

maandag 13 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020
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13. Zomerbereikbaarheid Noorderpoort
Heb je tijdens de zomervakantie vragen over de start van het studiejaar? Dan kun je contact met ons
opnemen. We zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur bereikbaar via:
Whatsapp:

06 - 25 68 19 18

Mail:

hotspot@noorderpoort.nl

Telefoon:

0800 - 66 77 885

Bezoekadres:

Noorderpoort Hotspot, Boumaboulevard 400, Groningen

Voor overige vragen, kun je een mail sturen naar je studieloopbaanbegeleider. Houd er rekening mee dat je
mail in de periode van 18 juli tot 28 augustus niet beantwoord zal worden in verband met vakantie.
We wensen je een succesvol studiejaar toe.

Met vriendelijke groet,
Het docententeam
Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
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