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Datum: 30 juni 2022  
Betreft: Start schooljaar 

Beste student (en ouders/verzorgers), 

Superleuk dat je hebt gekozen voor een opleiding bij Drenthe College (DC). Nog een paar maanden 
geduld en dan start jouw studentenleven. Daar gaan we samen een leuke en leerzame tijd van 
maken! 

Voor de start van het schooljaar is het handig om een aantal dingen te weten. Denk aan: 
boekenlijsten, wel of geen laptop, inloggegevens en natuurlijk de introductie begin september. 

· Check vanaf 1 juli drenthecollege.nl/welkom voor alle informatie over de start van jouw 
opleiding en al het andere wat je nodig hebt, zoals leermiddelen. 

· Vanaf 1 juli ontvang je op jouw privé e-mailadres je gegevens om toegang te krijgen tot je 
digitale account van Drenthe College, inclusief je DC e-mailadres. Let op: jouw privé e-
mailadres is niet het emailadres van vorige school. Geef alsnog jouw privé e-mailadres door. 

· Belangrijk om te weten is dat Drenthe College daarna altijd met jou communiceert via dit DC 
e-mailadres. 

· De informatiebijeenkomst is op dinsdag 5 juli van 12.30 – 14.00 uur, meld je hiervoor om 
12.20 uur bij de receptie. 

· Het introductiekamp is van dinsdag 6 tot en met woensdag 7 september. 
· De reguliere lessen starten op maandag 12 september. 
· Je rooster wordt voor de zomervakantie per mail door je LOB’er (mentor) verstuurd. 

Vragen of meer informatie  
Heb je vragen/opmerkingen, kun je de juiste informatie niet vinden op onze website of heb je na 1 
augustus nog geen inloggegevens ontvangen? Neem dan contact op met het infoteam of ICT. Zij 
helpen je graag verder en zijn elke werkdag van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar. 

Tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 26 augustus 2022 is het infoteam telefonisch bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur. 

· Telefoon: 088 188 4444 
· WhatsApp: 06 30229732 
· E-mail: info@drenthecollege.nl 

Vanaf donderdag 1 september 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met je LOB’ers 
(mentoren). 
Marijke Ridder: m.ridder@drenthecollege.nl 
Mariëlle Bos: m.bos02@drenthecollege.nl  

Voor nu, geniet van de zomer en we zien jou graag in het nieuwe schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Ridder en Mariëlle Bos 
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