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Schooljaar 2022-2023 (niveau 2) 
Beste student, 
 
Met deze informatiebrief willen we je zoveel mogelijk informatie geven dat je komend jaar op 
school misschien wel nodig hebt. Bewaar deze brief dan ook goed. 
Let op: De school is gesloten van 15 juli – 28 augustus. 

Adres en telefoon Bezoekadres: Heliumweg 1, 1362 JA Almere 
Postadres:  Postbus 60080, 1320 AB Almere  
Algemeen telefoonnummer:  088 – 0205400 
Ziekmeldingen/afwezigheid:  088 – 0205404 

  

Afkortingen en 
begrippen 

BPV BeroepsPraktijkVorming. Ook wel stage. 
BOL Beroeps Opleidende Leerweg. Het grootste gedeelte zit je op 

school en heb je een aparte stageperiodes. 
BBL Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week 

en gaat 1 dag in de week naar school. 
Eduarte Eduarte is het administratieprogramma waar we jouw 

persoonlijke gegevens, aanwezigheid en cijfers in bijhouden. 
OOK OnderwijsOvereenKomst 
Peppels Elektronische leeromgeving 
POK PraktijkOvereenKomst 
SLB’er  StudieLoopbaan Begeleider. Ook wel mentor.   

  

Boeken en 
studiematerialen 

De lijst met boeken, studiematerialen en gereedschappen die je dit schooljaar 
nodig hebt, kan je vinden op de website van ‘Studers.nl’.   
 
De code voor de juiste boekenlijst vind je hieronder: 

Opleiding klas code 

Vakmanschapsroute AL-M1VMRA BL117196 

Dierverzorging AL-M2D2 BL042191 

Hovenier AL-M1H2 BL042192 

Hovenier AL-M2H2 BL044311 

 
Je hebt je boeken het 2e jaar ook nog nodig. Verkoop ze dus niet meteen aan 
het eind van het jaar (vraag het anders na aan je docent of je het boek het 2e 
jaar ook nog gebruikt).  
Je hoeft je boeken niet via Studers te kopen. Maar we gaan er wel vanuit dat je 
de juiste boeken (uitgave/ISBN nummer) hebt en leermiddelen die op de lijst 
staan. Als dat niet zo is, dan kan dat betekenen dat je sommige lessen niet kan 
volgen. Wij doen ons best om zo goed mogelijk het boekenpakket samen te 
stellen. Controleer echter goed of er geen boeken tussen staan die je eerder 
hebt gekocht. Veel boeken zijn de afgelopen jaren digitaal geworden. Deze 
worden via de elektronische leeromgeving aangeboden. 

  

BPV BOL en BBL - Begin op tijd met zoeken naar een bpv-bedrijf. 
- Een bpv bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit kan je controleren op 
stagemarkt.nl.  
- Vul vervolgens via de aanmeldknop op:  
https://www.aeresmbo.nl/almere/beroepspraktijkvorming alle gegevens in. 
- School maakt je POK en stuurt deze digitaal naar je schoolmail. 
- De getekende POK kan alleen digitaal (PDF) worden teruggestuurd.  
- BPV-uren tellen alleen mee als je je POK hebt ingeleverd. Ook dan ben je pas 
verzekerd.  

https://www.aeresmbo.nl/almere/beroepspraktijkvorming
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BPV (stage) periode(s) 
voor de BOL 

Voor de Vakmanschapsroute: 
In het eerste jaar van de vakmanschapsroute loop je 1 dag per week stage. In 
het tweede jaar van de opleiding loop je 2 dagen per week stage. Je kan een 
leerbedrijf zoeken op stagemarkt.nl. Dit bedrijf moet erkend zijn voor de 
opleiding die je volgt. In de eerste weken van de opleiding helpen wij je hiermee. 
 
Leerjaar 2 dierverzorging: 
1e bpv-periode: 29 augustus ’22 – 28 oktober ‘22 
2e bpv-periode: 6 maart ’23 – 17 mei ‘23 

  

BBL: Alle BBL-groen studenten leerjaar 1 worden in 2022-2023 op de woensdag op 
school verwacht en leerjaar 2 op de dinsdag, gedurende het hele schooljaar.  
Op woensdag 31 augustus is de introductie van leerjaar 1.  
Leerjaar 2 start op dinsdag 6 september op school. 
Om aan een BBL-opleiding te mogen beginnen moet je een leerbedrijf hebben.  
Dit leerbedrijf moet voor jouw opleiding erkend zijn als leerbedrijf.  

  

Eduarte login Aan het begin van je opleiding krijg je de inlogcode voor de studentenmodule 
van Eduarte. Hier kan je als student je behaalde cijfers en studievoortgang zien. 
Ook vind je hier je lesrooster en een overzicht van je presentie 
(aanwezigheid/absentie). De toegang tot de module kun je delen met je 
ouders/verzorgers. De Eduarte-app (Eduarte student) is beschikbaar voor 
Iphone (IOS) en voor Android.  

  

Emailadres Bij ons op school heb je je eigen emailadres.  
Je krijgt dit mailadres aan het begin van je opleiding.  
Dit is ook het mailadres waar wij als school alle informatie naar toe sturen.  
Het is  je eigen verantwoordelijkheid, om de informatie die school met jou deelt, 
te delen met je ouders/verzorgers. 
Veel mensen vinden het onhandig om verschillende mailadressen te moeten 
checken. Het is dan handig om je school-email door te koppelen naar een 
(mail)adres die je regelmatig checkt.  

  

Examenfaciliteiten Voor verschillende diagnoses bestaat het recht op aanpassing van de 
examenomstandigheden, bijv. tijdsverlenging.  
Je moet hiervoor een aanvraag bij de examencommissie doen. Je vult hiervoor 
samen met je SLB’er een aanvraagformulier in en levert deze samen  met het 
bewijsstuk (diagnose) in bij de zorgexpert van jouw vakrichting. Deze  zorgt voor 
de verder afhandeling. Na enkele weken krijg je bericht van de 
examencommissie of je aanvraag goedgekeurd is. 
Bij de diagnose dyscalculie of ernstige rekenproblemen moet hiernaast ook nog 
een handelingsplan opgesteld te worden. Dit doet je rekendocent op het MBO. 
Bij dyslexie geldt een uitzondering, bij het inleveren van de officiële diagnose 
hoeft er geen aanvraag gedaan te worden. Je krijgt automatisch tijdsverlenging 
en een aangepast examen. 

  

Introductieweek Tijdens de eerste week van het eerste schooljaar heb je introductiedagen. Het 
programma vind je in grote lijnen in de planning van de eerste weken (bijlage). 
De eerste dag van leerjaar 1 start op school.  
Tijdens de eerste dag ontvang je het precieze programma voor deze dagen.  
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Jaarplanning Het schooljaar is verdeeld in 5 periodes van ongeveer 8 weken. Tijdens het jaar 
zijn er ook projectweken en dagen met een andere invulling dan ‘normaal’. 
Hierbij moet je denken aan excursies, examendagen etc. De jaarplanning kun je 
vinden in de elektronische leeromgeving ‘Peppels’. Hierin is uiteraard ook de 
vakantieplanning opgenomen. 

  

Laptop(eisen) Alle studenten moeten een eigen laptop hebben. Een laptop moet voldoen aan 
bepaalde eisen.  
Heb je al een eigen laptop die voldoet aan de gestelde eisen, dan hoef je geen 
nieuwe laptop aan te schaffen. 
 
De minimum eisen zijn voor een eigen laptop zijn: 
- intern geheugen: minimaal 8 GB;  
- harde schijf: minimaal 128 GB; 
- processor minimaal i3;  
- Microsoft Office, minimaal Office 2016. 

 
Ook is het prettig als: 
- De laptop een accuduur van minstens 4 – 6 uur heeft; 
- En een schermafmeting van 11,6 inch;  
- Je rechten hebt om softwarepakketten te installeren;  
- voor het geluid oortjes of een koptelefoon. 
 
In het hele schoolgebouw kun je met een toegangscode draadloos, digitaal 
werken. De 1e jaars studenten krijgen deze code in de eerste week van het 
schooljaar.  
 
Het student-account dat je van de school krijgt is een Office account. Via dit 
account kun je ook de Office-programma’s (Office 365) gratis downloaden. Als 
je een nieuwe laptop koopt, waar nog programma’s op gezet moeten worden, 
kan het veel geld schelen om dit via het Office account te doen. Daarnaast zijn 
we binnen school bezig om methodes verder te digitaliseren en de structuur 
hierop aan te passen.  
 
Het wordt met klem aangeraden om goede antivirussoftware te installeren. 
Zowel Windows 10 (of hoger) en Mac 10.15 (of hoger) hebben een goede 
ingebouwde virus antivirussoftware.  
 
Heb je een dyslexieverklaring dan kun je, zolang je op onze school zit, gratis 
Claroread gebruiken. 
  
Mocht je toch een nieuwe laptop nodig hebben dan is Rent Company  een 
bedrijf die je kan voorzien van een laptop.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden tot aanschaf. Koop en huur zijn beide 
mogelijk. Daarnaast zal de aanbieder zorgen voor aanvullende mogelijkheden 
als verzekering en herstel/vervanging.  
 
Bij SURFspot kun je indien nodig software aanschaffen, dit is veel goedkoper dan 
in de winkel. Verder is het aan te bevelen om Google Chrome of Firefox als extra 
browser te installeren. 
Het is belangrijk dat je laptop ‘schoon’ is, zonder programma’s die op de 
achtergrond draaien. 
Zogenaamde downloadsoftware kan de verbinding en het gebruik van een 
aantal programma’s ontregelen.  
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Normale lestijden De normale lestijden van het mbo zien er als volgt uit:  
1e                      08.45 - 09.30 uur 

2e              09.30 - 10.15 uur 

3e              10.15 - 11.00 uur   

pauze         

4e             11.15 – 12.00 uur 

5e                    12.00 – 12.45 uur  

pauze       

6e                   13.15 – 14.00 uur 

7e                   14.00 – 14.45 uur 

pauze  

8e                   15.00 – 15.45 uur 

9e                   15.45 – 16.30 uur 

10e          16.30 – 17.15 uur 

  

Onderwijsovereenkomst Als je nieuw op school bent krijg je een onderwijsovereenkomst (3 stuks en we 
noemen die ook wel onderwijsblad). Dit is het contract tussen jou en school. Op 
alle 3 de blaadjes moet je je handtekening (en de datum) zetten. En als je jonger 
bent dan 18 jaar, ook één van je ouders/verzorgers. Als je alle drie de kopietjes 
hebt getekend, lever je 2 blaadjes in op school bij de studentenadministratie 
(M1.14,  in de M-vleugel mevr. Janzen).  
Ook als je het jaar over doet krijg je een nieuwe onderwijsovereenkomst.  

  

Openbaar vervoer Bus: M4 (halte Middenkant), 322, 323 (halte Europakwartier Oost) 
Trein: uitstappen op station Almere Poort en vanaf daar lopen of de bus 
pakken. 

  

Ouderbetrokkenheid Ouders/verzorgers vormen een belangrijke factor in het studiesucces van de 
studenten. We willen dan ook als school de ouders/verzorgers betrekken bij de 
studie van de studenten door ze te informeren, maar ook in de vorm van 
kennismakings-, voorlichtings- en bespreekmomenten. 
Studenten kunnen zelf hun ouders/verzorgers toegang geven tot de schoolmail 
en site waarop de studievoortgang wordt weergegeven. 

  

Praktijklessen De praktijklessen zijn vaak buiten school. Je docent zal je hierover meer 
vertellen.  

  

Schoolpas en locker 
 
 

Bij de start van je opleiding kan je een schoolpas te kopen. Hiermee kan je je op 
school legitimeren, maar ook betalen in de kantine en kan printen en kopiëren 
op school.  
Ook heb je de mogelijkheid om een locker te huren om je persoonlijke spullen 
in op te ruimen. Je kunt je locker alleen met de schoolpas openen! 
De kosten voor de schoolpas en locker betaal je apart (bij de administratie in het 
VMBO gebouw B0.03).  

  

Schoolnota (rekening) Tussen de zomervakantie en herfstvakantie ontvang je per mail een brief over 
de schoolnota.  
Deze brief bevat een inlogcode. Je kan met deze inlogcode inloggen op het 
webadres dat in de brief staat. 
Je komt dan in een keuzemenu. In dit menu staat welke onderdelen verplicht 
zijn om te betalen en welke onderdelen worden aangeraden.  Je zal hier op 
school eerst nog uitleg over krijgen (in de klas tijdens SLB-uur). 
Neem je een onderdeel niet af, dan kan je uitgesloten worden van een les of 
excursie.  
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Start schooljaar De eerste schooldag voor leerjaar 1 is woensdag 31 augustus 
De eerste schooldag voor leerjaar 2 (dierverzorging) is dinsdag 30 augustus 
De eerste schooldag leerjaar 2 (BBL groene ruimte) is dinsdag 6 september 
 
Op dat moment wordt onder andere je lesrooster, bpv-handleiding en 
studiegids besproken. 
 
De school is gesloten van 15 juli – 28 augustus. 

  

Vakanties, belangrijke- 
en vrije dagen 

30 sept. Studiedag 
6 okt. Voorlichtingsavond examenkandidaten over examinering  
10 okt. Dag van de duurzaamheid (onder voorbehoud) 
13 okt. Kennismakingsavond leerjaar 1 (ouders/verzorgers)  
15-23 okt. Herfstvakantie 
1 dec. Studiedag 
24 dec-8 jan. Kerstvakantie 
1 feb. Studiedag 
27 feb-7mrt. Voorjaarsvakantie (en 2 studiedagen) 
6 apr. Studiedag 
7 apr. Goede vrijdag 
10 apr. 2e paasdag 
17-21 apr. Vakproject-/Vakwerkweek  
22 apr.-7 mei Meivakantie 
18 mei Hemelvaart 
19 mei Vrije dag 
29 mei Pinkstermaandag 
17-21 jul. Finale week (geen lessen) 
18 jul. Diplomering  
22 jul. Zomervakantie   

  

Ziekmelden en 
afwezigheid 
 
 

Ben je ziek of heb je een afspraak bij de dokter/tandarts dan bel je ’s morgens 
naar school: 088-0205404 of je stuurt een mail naar: 
verzuim.vm.almere@aeres.nl.  
 
Aan het begin van iedere les wordt bijgehouden of je er bent. 
Ben je niet in de les en heb je geen goede reden dan wordt er door onze 
verzuimmedewerker (meneer van der Maas) per telefoon contact opgenomen. 
Ben je onder de 18 dan is dit met je ouders en boven de 18 jaar met jou. 
 
Ben je langer niet op school dan nemen we contact op met de afdeling 
leerplicht/RMC van de gemeente waar je woont.  

 
 

 

 

mailto:verzuim.vm.almere@aeres.nl
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Bijlage 
 

Week 35  29 augustus t/m 2 september Week 36  5  t/m 9 september 

START SCHOOLJAAR 
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29 aug. 30 aug. 31 aug. 1 sept. 2 sept. 5 sept. 6 sept. 7 sept. 8 sept. 9 sept. 

Leerjaar  

1 
Vakmanschaps- 

route 
Vrij Vrij 

Start schooljaar 

Introductie 

10.00–15.00 uur 

Activiteitendag 

10.00-16.00 

Vakrichtingsdag  

10.00-16.00 uur 

Start regulier 

lesrooster 

11:00 uur 

Regulier 

lesrooster 

Regulier 

lesrooster 

Regulier 

lesrooster 

Regulier 

lesrooster 

Leerjaar 

1 

 

Groene Ruimte 

BBL 

 

Werken Werken 
11.00 – 15.00 

uur start BBL 
Werken Werken Werken Werken 

Regulier  

Lesrooster 
Werken Werken 

Leerjaar 

2 

 

Groene Ruimte 

BBL 

 

Werken Werken Werken Werken Werken Werken 
Start regulier 

lesrooster 
Werken Werken Werken 

Leerjaar 

2 
 

Dierverzorging 

 

Vrij 
Opstart BPV 

10.00-13.00 uur 
BPV BPV BPV BPV BPV  BPV BPV BPV 
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