Hoi student!
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mboopleiding bij het Business College Meppel.

Introductie
We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én
wat je hiervoor moet meenemen.
Datum: maandag 5 september
Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Ambachtsweg 2, 7943 AE Meppel
Handig om mee te nemen: Pen, papier en je laptop.
Het complete programma vind je in bijlage 1.

Opleidingsspecifieke informatie
Naast boeken en licenties heb je voor een opleiding bij het Business College een laptop nodig. Wij adviseren een
laptop waarmee je op een wifi netwerk kunt en dat kan werken met (via school gratis verstrekte) Office365
pakket. Bij online lessen is een webcam verplicht. Aangezien Drenthe College met Office 365 werkt is het niet
aan te raden om een Chromebook aan te schaffen.

Heb je nog geen laptop? Op www.campusshop.nl vind je meer informatie.

Algemene informatie
We willen jou natuurlijk goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hebben we alle algemene
informatie verzameld op één plek: drenthecollege.nl/welkom. Hier vind je onder andere informatie over het
bestellen van boeken, vakantierooster, huur van een kluisje, studiefinanciering en ov-kaart. Je inloggegevens
ontvang je op je privé-mailadres.

Contact
Mocht je nog vragen hebben dan is ons infoteam op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via:
088 188 4444 of 0800 88 12345. Mailen kan via info@drenthecollege.nl en ook is appen mogelijk via
telefoonnummer 06-30229732.
Tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 26 augustus 2022 is het infoteam of ICT telefonisch bereikbaar op

maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur.
Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de locatie waar je je
opleiding gaat volgen.
Wij wensen je veel succes en plezier komend schooljaar. Tot snel!
Groet,
Team Business College Meppel

Bijlage 1: Introductieprogramma
Op maandag 5 september ga je kennismaken met je medestudenten, docenten en de school. Ook laten we je
zien hoe je jouw lesrooster kunt inzien. Neem je inloggegevens en wachtwoord die je op je prive mail hebt
ontvangen mee. Heb je na 1 augustus nog geen inloggegevens ontvangen, Neem dan contact op met het
Infoteam.
De lessen starten vanaf maandag 12 september volgens het rooster.

