
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

STAP 1 
Noteer de code van jouw klas! Je kunt dan opzoeken welke informatie voor jou is bestemd.  
In dit Stappenplan kun je vinden wanneer de school begint, wat de les- en stagedagen zijn en de BPV-weken (dit 
is de beroepspraktijkvorming). Ook krijg je een globaal jaarrooster waarin bijzondere activiteiten staan vermeld. 
Bewaar dit jaarrooster en neem de informatie over in je agenda/telefoon! 

 
 START SCHOOLJAAR  

In de eerste week (week 35) van het schooljaar verwachten we je op woensdag 26 augustus op school voor een 
introductiedag.  
BOL studenten hebben van  09.00 uur tot 12.00 uur diverse activiteiten.  Van 12.00 uur tot 13.30 uur is er een 
BBQ lunch en mentoruur. 
BBL studenten hebben van 14.00 uur tot 17.00 uur diverse activiteiten. Van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een 
BBQ en mentoruur. 

 
 LESDAGEN EN STAGEDAGEN 

Zie bijlage bij deze brief! 
  
 LESROOSTER 

Het lesrooster staat vanaf de laatste vakantieweek in de eduarte app. 
Ga naar www.aeresmbo.nl/velp/mijn-aeres kies rechts het blok met de tekst: Lesrooster. 

      Je wordt doorgelinkt naar de eduarte app, met de inloggevens die je van ons ontvangt kan je het rooster inzien.  
 
STAP 2 
Je kunt pas met de opleiding starten als je het volgende bij de administratie hebt ingeleverd: 

 Kopieën van behaalde diploma’s en cijferlijsten van je vooropleiding 
Heb je dit nog niet ingeleverd, doe dit dan zo snel mogelijk! 

 
 
STAP 3 
Het Opleidingsblad (OOK) krijg je in 2-voud uitgereikt of heb je per post ontvangen.  

 Ben je 18 jaar of ouder, dan teken je de OOK meteen en levert één exemplaar in bij de administratie. Het andere 
exemplaar moet je goed bewaren, het is je bewijs van inschrijving.  

 Ben je nog geen 18 jaar, dan neem je de OOK mee naar huis, laat één van je ouders/verzorgers ondertekenen 
en één exemplaar lever je de eerstvolgende schooldag in bij de administratie. Het andere exemplaar moet je 
goed bewaren, het is je bewijs van inschrijving. 

 De artikelen behorend bij de OOK kun je vinden op:  
https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten 
 
 
 
 

 

 

S T A P P E N P L A N 
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STAP 4 
Gegevens van je BPV-bedrijf: wil je kunnen starten met de opleiding, dan moet je een erkend BPV-bedrijf hebben. 
BPV betekent beroepspraktijkvorming. De BPV-informatie vind je in de bijlage “Richtlijnen bij het zoeken naar een 
stage-/werkplek voor de BPV”. 
Als je een bedrijf hebt gevonden, vul dan de gegevens van het bedrijf in via de website: www.aeresmbo-velp.nl.  
Via het menu rechts bovenaan vind je het bpv registratieformulier.  
De artikelen behorend bij de Praktijkovereenkomst (POK) kun je vinden op: 
https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten 
 
STAP 5 
Je krijgt ook een brief die bestemd is voor je BPV-begeleider. Deze brief moet je op het BPV-bedrijf afgeven.  
Hierin staat informatie die voor het BPV-bedrijf van belang is, zoals de planning van de beroepspraktijkvorming.  
 
STAP 6 
Boeken bestellen en lesmaterialen aanschaffen. Regel dit voor de start van het schooljaar. Hierover kun je meer 
informatie vinden in de Studiegids op www.aeresmbo-velp.nl Lees ook de bijgevoegde informatie van  Studers. 
 
 
OPMERKINGEN M.B.T. HET JAARROOSTER 2020-2021  
 
BPV-WEKEN (BPV = beroepspraktijkvorming) 
Volg je een BOL-opleiding, dan ben je die hele week op het BPV-bedrijf om stage te lopen.   
Volg je een BBL-opleiding, dan kun je met je BPV-begeleider afspreken om op je lesdag te gaan werken om 
compensatiedagen op te bouwen voor een eventuele extra schooldag. Deze weken staan in het Jaarrooster 
vermeld. Voor dit schooljaar zijn de BPV-weken in 2020 week 42 en 51 en in 2021: week 13, 27 en 28. 
 
TOETSWEKEN 
Gedurende het schooljaar zijn 4 toetsweken gepland. Voor iedere week is er ook een herkansingsdag opgenomen. 
Houd er rekening mee dat je in de toetsweken meerdere dagen ingeroosterd kunt zijn (ook BBL-ers!) De 
toetsweken en herkansingsdagen staan in het jaarrooster vermeld. Aan het begin van het schooljaar krijg je een 
toets boekje uitgereikt. 
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