
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belangrijke informatie schooljaar 2022-2023, leerjaar 1 BOL en BBL 
 
 
 
Start schooljaar  
In de eerste week (week 36) van het schooljaar verwachten we je op woensdag 7 september op school 
voor een introductiedag. Deze dag start voor jou om 10:30 uur en het programma duurt tot 19:00 uur. We 
sluiten de dag af met een BBQ. 
 
Lesdagen en stagedagen 
Meer informatie m.b.t de lesdagen en stagedagen kun je vinden in een bijgevoegd document.  
  
Lesrooster 
Het lesrooster staat vanaf de laatste vakantieweek in de eduarte app. 
Om in te loggen ga je naar www.aeresmbo.nl/velp/mijn-aeres en klik rechts op >Lesrooster. 
Je wordt doorgelinkt naar de eduarte app waar je kan inloggen met de gegevens die je van ons per post 
ontvangt.  
 
Onderwijsovereenkomst  
Voor mbo-opleidingen is het wettelijk verplicht dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de school, 
student en bij minderjarigheid met diens wettelijke vertegenwoordiger. Afspraken en verwachtingen 
worden in deze overeenkomst vastgelegd; rechten en plichten van beide partijen zijn in algemene termen 
beschreven. In meer uitgewerkte vorm zijn deze terug te vinden in de Artikelen Onderwijsovereenkomst 
2022-2023. Deze artikelen kun je vinden op onze website  
https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten 
De Onderwijsovereenkomst (OOK) heb je in tweevoud per post ontvangen of krijg je nog. Het origineel is 
voor jezelf, het kopie moet je ondertekenen, dagtekenen en opsturen naar school, inleveren bij de 
receptie of dubbelzijdig mailen aan l.teering@aeres.nl  
 
Praktijkovereenkomst 
Het is verplicht om naast de OOK, ook een Praktijkovereenkomst (POK) af te sluiten tussen student, school 
en werkgever. De POK heb je in drievoud per post ontvangen of krijg je nog. Het origineel is voor jezelf, 
het kopie moet je ondertekenen, dagtekenen en opsturen naar school. Heb je nog niet aan ons 
doorgegeven waar je gaat werken of stage lopen, dan verzoeken we je om het registratieformulier in te 
vullen. https://www.aeresmbo.nl/velp/beroepspraktijkvorming/bpv-registratieformulier  
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in zodat we alsnog een POK voor jou kunnen maken en opsturen.  
 
Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan ondertekent dus ook één van je ouders of de wettelijk 
vertegenwoordiger zowel de OOK als POK.  
 
Brief BPV bedrijf 
Je krijgt ook een brief die bestemd is voor je BPV-begeleider, het is dan ook van belang dat je begeleider 
deze brief van jou krijgt! Hierin staat informatie die voor het bedrijf van belang is, zoals de planning van 
de BPV.  
 
 
 

http://www.aeresmbo.nl/velp/mijn-aeres
https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
mailto:l.teering@aeres.nl
https://www.aeresmbo.nl/velp/beroepspraktijkvorming/bpv-registratieformulier


 
 
 
 
Boeken bestellen 
Het is van belang dat je ruim voor de start van het schooljaar je boeken en lesmateriaal aanschaft. 
Bijgevoegd vind je een flyer meer informatie over onze boekenleverancier Studers. Bestellen kan vanaf 
eind juni via deze link: www.studers.nl/aeres-mbo   
 
Opmerkingen m.b.t. het jaarrooster 2022-2023 
In het jaarrooster verderop in dit document staan de BPV weken. 
Volg je een BOL-opleiding, dan loop je tijdens de BPV week elke werkdag stage.  
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.  
 
Toetsweken 
Gedurende het schooljaar staan 4 toetsweken gepland. Voor de BOL studenten is er een herkansingsdag 
gepland na elke toetsweek. Houd er rekening mee dat je in de toetsweken meerdere dagen ingeroosterd 
kunt zijn (zowel voor BOL als BBL studenten). De toetsweken en herkansingsdagen (BOL) staan ook in het 
jaarrooster vermeld. Aan het begin van het schooljaar krijg je een toets boekje uitgereikt. 
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Uitnodiging introductiedag leerjaar 1 
 

Beste student, 

 

Welkom op Aeres MBO Velp! Graag nodigen we je uit voor de introductiedag op  

woensdag 7 september.    

 

Programma 

10:30 uur Welkom 

11:00 uur Start programma duurzaamheid 

15:00 uur Afronden programma duurzaamheid 

16:00 uur Kennismaking mentor  

17:00 uur BBQ 

 

Het thema is teambuilding en duurzaamheid. Dit schooljaar volgen jullie het keuzedeel 

duurzaamheid waarbij we deze dag een kick-off verzorgen. Hierin komen de onderwerpen 

teambuilding, samenwerken en creatieve oplossingen bedenken aan de orde.  

 

We verwachten de dag af te sluiten rond 18:30 uur. 

 

Tot ziens op 7 september! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke Kersten-Reijmer 

Teamleider MBO 



 

Jaarrooster 2022-2023 

Week  Datum  Activiteit   Inhoudelijk 

 36 6 sept  Introductie leerjaar 2  Kick Off Keuzedelen  

  7 sept Introductie leerjaar 1   

  8 sept Introductie leerjaar 3.  
RNT test leerjaar 1. 
Terugkomdag 1 oktober kandidaten. 

  

37 12 sept Start lesrooster  

 15 sept Bezoek Floriade BOL leerjaar 1 en BBL Groen leerjaar 
1 

 

38  21 sept Praktijkopleiders avond leerjaar 1  BPV mappen / workshops  

39 26 sept Eerste stageweek BOL leerjaar 1  

 30 sept Aeres dag, studenten zijn vrij van een lesrooster  

41  10 okt Contactavond studenten/ouders leerjaar 1    

 12 okt Arjan van Druten aanwezig voor BPV vragen 09:00 t/m 12:00 uur 

42 17 okt BPV week voor alle klassen  

  20 okt  Diplomering 1 oktober kandidaten    

43  24 okt Herfstvakantie  t/m 30 oktober 

44 2 nov Extra BPV BOL niveau 4 leerjaar 3 Vaardigheidslijst 

45  8 nov  Studiemiddag  Studenten vrij na 13:00 uur 

46  14 nov Toetsweek 1  

50  14 dec   Herkansingen BOL studenten 
Burgerschap dag leerjaar 1 en 2 om  

08:30 t/m 10:10 uur 
10:30 uur 

51  19 dec  BPV week voor alle klassen   

  24 dec  Kerstvakantie  t/m 8 januari  

2 9 jan Studiedag, studenten zijn vrij van een lesrooster  

3 18 jan Extra BPV BOL niveau 4 leerjaar 3 Vaardigheidslijst 

4 23 jan Vrije dag: studenten zijn vrij van een lesrooster  

  25 jan Excursie IPM Essen  alle MBO studenten 

5  30 jan Toetsweek 2     

6 8 feb Studiedag, studenten zijn vrij van een lesrooster 
Behalve BOL niveau 4 leerjaar 3: Extra BPV 

 
Vaardigheidslijst 

8  20 feb  Voorjaarsvakantie  t/m 26 februari 

9  1 maa  Herkansingen BOL studenten  
Burgerschap dag leerjaar 1 en 2  

08:30 t/m 10:10 uur  
10:30 uur 

10 8 maa Extra BPV BOL niveau 4 leerjaar 3 Vaardigheidslijst 

13  27 maa Toetsweek 3    

14  3 apr BPV week voor alle klassen    

15 10 apr Tweede Paasdag  

 11 apr BPV week klassen 4GR en 4GRD3  

16 19 apr Excursie Appeltern voor BOL studenten  

17/18  24 apr  Meivakantie  t/m 7 mei 

19 10 mei Herkansingen BOL studenten  

20  17 mei Studiemiddag  Studenten vrij na 13:00 uur  

 18 mei Hemelvaartsdag  

 19 mei Vrije dag: studenten zijn vrij van een lesrooster  

21 25 mei Festival Goed Groen 16:00 t/m 21:00 uur 



22 29 mei Tweede Pinksterdag  

 30 mei Toetsweek examenkandidaten  

23 5 jun BPV week examenkandidaten  

24 12 jun BPV week examenkandidaten 
Finaleherkansingen week examenkandidaten 

 

25  19 jun BPV week examenkandidaten   

 19 jun Toetsweek 4   

26  26 jun BPV week  (m.u.v. examenkandidaten)   

27  3 jul  BPV week (m.u.v. examenkandidaten)  

 4 jul Finaleherkansingen m.u.v. examenkandidaten 08:30 t/m 10:10 uur 

28 10 jul Afsluiting schooljaar, leerjaar 1 10:30 t/m 15:00 uur 

 11 jul Afsluiting schooljaar, leerjaar 2 10:30 t/m 15:00 uur 

 12 jul  Diplomering    

  14 juli  Zomervakantie t/m 27 augustus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Aan BPV-begeleider van Aeres MBO Velp 
t.b.v. BOL- en BBL opleidingen 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
BPV schooljaar 2022-2023 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Aeres MBO Velp biedt vakopleidingen aan in de richting Bloemsierkunst, Groene Ruimte, zowel in de BOL-
variant als in de BBL-variant en Styling & Design alleen in de BOL-variant. Indien u leerbedrijf wilt zijn, geef 
ik u hierbij een beknopt beeld van hetgeen dit voor het schooljaar 2022-2023 inhoudt.  
  
Onze (potentiële) studenten zijn, voor minimaal één schooljaar, op zoek naar een goede stageplaats (BOL) 
of een werkplek (BBL) bij een erkend leerbedrijf.  
In de BOL-opleiding wordt de beroepspraktijkvorming gevuld met een stage van 1 of 2 dagen per week op 
een erkend leerbedrijf.  
In de BBL-opleiding wordt de beroepspraktijkvorming gevuld met een werkplek van minimaal 24 uur per 
week op een erkend leerbedrijf. Daarnaast volgt de student 1 dag in de week onderwijs op school.  
Mocht u uw erkenning nog niet hebben geregeld dan kan dit via deze website van SBB: 
https://www.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/  
 
Praktijkovereenkomst 
Zodra u en de student instemmen met een stage of werkplek is het van belang dat er een 
praktijkovereenkomst (POK) komt. De POK kunnen jullie aanvragen via onze website 
https://www.aeresmbo.nl/velp/beroepspraktijkvorming/bpv-registratieformulier 
Het is van belang dat de gegevens z.s.m. en uiterlijk vóór de eerste lesweek zijn ingevuld. 
Nadat school het registratieformulier heeft ontvangen, controleren wij de erkenning en maken wij de 
POK. De student ontvangt de POK in drievoud. Het origineel is voor de student, één kopie is voor het 
bedrijf en één kopie moet de student ondertekenen, dagtekenen en opsturen naar school.  
 
Planning van de Beroepspraktijkvorming (BPV)  
Bij deze brief vindt u een overzicht van de stage- en lesdagen.  
Naast de wekelijkse stage zijn er BPV-weken. Gedurende deze weken lopen de studenten een hele week 
BPV en zijn er geen lessen op school. Voor schooljaar 2022-2023 zijn de BPV-weken als volgt vastgesteld: 
zie volgende pagina 
 
 
 
 
 

https://www.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/
https://www.aeresmbo.nl/velp/beroepspraktijkvorming/bpv-registratieformulier


 
 
BPV weken 

▪ Voor de NIET examenklassen: in 2022 week 42, 51 en in 2023 week 14, 26 en 27 
▪ Voor de examenklassen: in 2022 de week 42, 51 en in 2023 week 14, 23, 24 en 25 

 
Toetsweken 

▪ Voor de NIET examenklassen: in 2022 week 46 en in 2023 week 5, 13 en 25 
▪ Voor de examenklassen: in 2022 week 46 en in 2023 week 5, 13 en 22  

 
Herkansingen 

▪ Voor de NIET examenklassen: in 2022 week 50 en in 2023 week 9, 19 en 27 
▪ Voor de examenklassen: in 2022 week 50 en in 2023 week 9, 19 en de finaleherkansing in week 

24 
 
I.v.m. trainingen, excursies of examens (toetsen) kan het zijn dat een student op een BPV-dag wel op 
school wordt verwacht. In overleg tussen bedrijf en student kan besloten worden of deze dag wordt 
ingehaald. Voor de trainingen, excursies en examens krijgen de studenten nadere specificatie . 
 
Begeleiding vanuit de school 
Enkele keren per jaar heeft een BPV-docent van school contact met uw bedrijf om de voortgang van de 
student te bespreken. Tijdens de praktijkopleidersavond op 21 september krijgt u van ons de BPV-map 
uitgereikt met aanvullende informatie over school en de opdrachten.  
Mocht u naast de BPV-map nog meer informatie willen dan kunt u het Handboek BPV inzien op onze 
website.  
 
Fiscus 
Kostenposten voor studenten zijn in sommige gevallen fiscaal op te voeren als bedrijfskosten. Voor 
bijvoorbeeld studenten niveau 2 kunt u ‘recht afdrachtvermindering onderwijs’ aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op de site van de belastingdienst.  
De regeling waar bedrijven gebruik van kunnen maken is “subsidieregeling praktijkleren” (bron: 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren).  
 
Voor de studenten bloemsierkunst verwachten wij dat u de student tegemoet komt door het beschikbaar 
stellen van materialen. Voor de praktijklessen gedurende de 32 schoolweken hebben de studenten 
namelijk bloemen e.d. nodig om mee te werken. Zie hiervoor de CAO van de VBW. 
 
Wij gaan uit van een leerzame en leuke periode voor zowel bedrijf als student! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marieke Kersten-Reijmer 

Teamleider Aeres MBO Velp 

 

 

 

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
https://vbw.nu/application/files/6515/9343/2335/WEB-VBW-CAO-Boekje-2020-2022.pdf


Lesdagen en stagedagen 2022-2023 

 

Lesdagen BBL-opleidingen  

 

BBL Klas Lesdag 

Entree 1EntBBL Donderdag 

Bloem klas 1 2FL1, 3FL1, 4FL1 Donderdag 

Bloem klas 2  2FL2, 3FL2, 4FL2 Dinsdag  

Bloem klas 3 3FL3, 4FL3 Maandag 

Groen klas 1 2GR1, 3GR1, 4GR1 Donderdag 

Groen klas 2  2GR2, 3GR2, 4GR2,  Dinsdag 

Groen klas 3 3GR3, 4GR3 Maandag 

 

Stagedagen BOL-opleidingen  

Klas maandag dinsdag woensdag donderdag  vrijdag 

1EntBOL       

2FLd1      

2FLd2      

3FLd1      

3FLd2      

3FLd3      

4LFd1      

4FLd2      

4FLd3      

3Sd1      

3Sd2      

3Sd3      

4Sd1      

4Sd2      

4S3      

4Sd3      

2GRd1      

2GRd2      

3GRd1      

3GRd2      

3GRd3       

4GRd1      

4GdR2      

4GdR3      

 

Voor de groepen 4FLd3-4Sd3-4GRd3 zijn er extra BPV dagen gepland (zie jaarrooster).  

 

 



 

 

 

 

 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen aan de 

digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het Aeres MBO Velp gekozen om met laptops 

in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent 

Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs.’ 

Daarom bieden zij laptops aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor 

service, garantie en schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of dochter altijd verzekerd van 

een werkende laptop in de klas en heeft u er geen omkijken meer naar. 

Wat zijn de voordelen van een laptop van The Rent Company? 

• De laptops zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste device. 

• Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 

• De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de laptop. 

• Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 

• Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Alles over het bestellen 

Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de bijlage 

van deze brief. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te helpen bij 

het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de webshop van The Rent 

Company. 

 

Extra informatie 

Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is alles 

terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket. 

 

 
Klik hier om naar de informatiepagina te gaan. 

https://easy4u.nl/nl/info?code=Y72WQR8 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl. 

Ook kunt u een vraag stellen via de chat op   www.rentcompany.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easy4u.nl/nl/info?code=Y72WQR8&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=Y72WQR8
mailto:help@rentcompany.nl
https://www.rentcompany.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


