Beste student leerjaar 2 of 3,
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en wij hopen dat je er weer klaar voor bent om je
opleiding te vervolgen.
Je eerste schooldag is op maandag 13 september a.s. volgens rooster (Zie Zermelo)
Graag wil ik je via dit schrijven van een aantal zaken op de hoogte brengen die belangrijk voor
je zijn het komende jaar. Ga er maar eens voor zitten en lees dit even aandachtig door!
•
•

Corona-maatregelen → zie hiervoor de bijlage bij deze brief!
MBO onderwijszaken
Lesrooster:
Via de Zermelo-app is je lesrooster in te zien. Op de website van het Gilde kan
je informatie terugvinden hoe je Zermelo op je mobiel krijgt.
Je bent verplicht om dit lesrooster te volgen om zo te voldoen aan je
aanwezigheidsplicht en te zorgen voor de juiste presentie-uren.

Examinering aanvraag en vervoer:
Je nadert misschien komend jaar het einde van je opleiding, en zal er straks geëxamineerd
gaan worden. Hou er rekening mee dat eerst alle AVO vakken (theorievakken) afgerond
moeten zijn voordat je aan je BPV examen mag beginnen. Je bent zelf verantwoordelijk voor
de voortgang van je opleiding. Hou je tijdpad in de gaten en zorg dat je op tijd alles hebt
gemaakt en afgerond. De vakdocenten kunnen je hierbij ondersteunen.
Daarnaast moet elk examen dat wordt afgenomen worden aangevraagd bij het
examenbureau in Tiel. Om dit enigszins te stroomlijnen is het verstandig om dit tijdig te
realiseren.
Diverse examens (COE Ned 2F + Rekenen 2F + rekenen 3F) worden afgenomen in Tiel.
Hiervoor wordt door de administratie een datum vastgezet. Op deze dag moet je bij dit
examen verschijnen in Tiel. Het vervoer naar deze locatie moet je zelf organiseren.
Studievoortgangs-app:
Om je voortgang beter te overzien is er een Eduarte-app beschikbaar. Deze kun je
via de Play-store downloaden. In deze app kan je je voortgang terugzien.
Via de onderstaande link kom je in de bbl-omgeving waar je de informatie over
deze app terug kan vinden. https://gilde.cvo-av.nl/formulieren-mbo/
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Oriëntatie lessen in de avond
Ook komend cursusjaar zal de lesdag weer op de maandag plaatsvinden. Wel zal er komend
jaar georiënteerd gekeken worden naar de mogelijkheden om lessen in de avond te gaan
geven. Dit heeft te maken met de groei van het Gilde en de noodzaak om lokalen hiervoor vrij
te maken.
Leerjaar coördinator
Ook in het BBL traject hebben we een leerjaar coördinator beschikbaar.
Dit is dhr. Hijmans / J.W.Hijmans@cvo-av.nl Alle zaken rondom de zorg en aansturing van
leerlingen wordt door collega Hijmans verzorgd. Heb je vragen of wil je wat doorgeven, neem
dan met hem contact op.
Administratie
Je staat ingeschreven bij het ROC Rivor in Tiel of het Da Vinci College in Dordrecht, maar volgt
de lessen op onze locatie Gilde.
De administratie van deze opleiding verloopt via het ROC.
Mevrouw De Gier van het Gilde ondersteunt op onze locatie de administratieve afhandelingen
/ L.de.Gier@cvo-av.nl
Ook je examenaanvraag verloopt via mevrouw De Gier.
Jaarrooster studenten:

Op de website van het gilde is het jaarrooster 2021-2022 terug te vinden.
Hier staat informatie over vrije dagen en organisatiedagen, maar ook afname momenten van
diverse examens. Bekijk deze goed. Deze versie zal, ook op de website worden aangepast als
er wijzigingen zijn. https://gilde.cvo-av.nl/formulieren-mbo/
Ik hoop dat we er een mooi jaar van kunnen maken. Als je vragen hebt, neem dan gerust
contact op met je mentor.

Met vriendelijke groet,

M.F. Alberts
Senior teamleider mbo
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