
Onderwerp : start cursusjaar 2020-2021 

Behandeld door: Team Sport en Bewegen 

 

Beste student, 

Allereerst: HARTELIJK WELKOM! 

Hierbij ontvang je de noodzakelijke informatie m.b.t. de start van het nieuwe cursusjaar.  

 

Wij zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt en we hopen dat je een plezierige en succesvolle tijd zult 

hebben op onze school. Voor de goede orde willen we een aantal zaken onder je aandacht brengen die van 

belang zijn voor een goede start van het nieuwe cursusjaar. 

 

Startweek 

De eerste schoolweek zal in het teken staan van introductie-activiteiten. Het programma voor jou is op 1,2 

en 3 september.  

 

Dinsdag 1 september word je op school verwacht. Je kunt plaatsnemen in de leerling-kantine. Jouw kopie 

diploma/kopie officiële cijferlijst kun je bij de receptie afgeven.  

 

1a: 09.00 – 11.30 uur 

1b: 11.00 – 13.30 uur 

1c: 13.00 – 15.30 uur 

Weet je niet meer in welke klas je zit kun je dit zien door in te loggen op je DC-account. 

 

Woensdag 2 september hebben we een sportief programma van 9.30 tot 13.00 uur.  

Je krijgt op dinsdag 1 september alle informatie hierover.  

 

Donderdag 3 september heb je met jouw klas een onlineprogramma van 10.00 tot 11.00 uur.  

Tijdens deze startweek zal ook jouw rooster voor periode 1 worden besproken.  

Meenemen  

Je komt in je nieuwe sportkleding van Sport en Bewegen op school.  

Dinsdag 1 september meenemen laptop, pen, papier, een pasfoto van jezelf voor het ‘smoelenboek’, en 
Sport en Bewegen kleding voor in de sporthal (korte broek, shirt en zaalschoenen). Houd er rekening mee 
dat er voor de douchegelegenheid in de sporthal nog (corona)restricties kunnen zijn op dat moment.  
 
Boeken 
De lijst met boeken die je voor de opleiding nodig hebt staat vanaf 1 augustus klaar op www.mbowebhop.nl. 
Je kunt daar je boeken bestellen. 
SLIM-MBO-Webshop bezorgt daarna de boeken bij je thuis. Het staat je overigens vrij de boeken via een 

andere leverancier aan te schaffen.  

 

Voor de zittenblijvers; de boeken die je al in bezit hebt hoef je niet te bestellen. De licenties van Nederlands 
en rekenen die je al hebt aangeschaft zijn ook dit jaar geldig. De licentie voor Engels moet je wel 
aanschaffen.  
 
  

http://www.mbowebhop.nl/


Laptop 
Verder is het voor iedereen, die een niveau 3 of niveau 4 opleiding doet, van belang te weten  

dat je voor je opleiding over een eigen laptop dient te beschikken. Overal in de school kun je inloggen op het 

draadloos netwerk van het Drenthe College. De afdeling ICT zal studenten helpen bij het installeren van deze 

mogelijkheid. 

Bereikbaarheid school tijdens de vakantie 

Tijdens de vakantieperiode is de school minder goed bereikbaar. Tot en met 16 juli en vanaf maandag 24 

augustus is de administratie aanwezig voor dringende zaken. Via bovenstaand telefoonnummer kun je 

contact opnemen met de school.  

 

Nationale sportweek 

Van 18 t/m 27 september is de Nationale Sportweek. Gemeente Emmen is ‘host city’ van dit evenement. Wij 

zullen daar met studenten een actieve rol spelen en kennismaken met allerlei activiteiten die bij het beroep 

horen. Het programma is nog in ontwikkeling, maar houd er rekening mee dat we wellicht ook in het 

weekend bij een activiteit aanwezig zijn.  

 

Belangrijk 

Kijk in het weekend van 29/30 augustus nogmaals op www.drenthecollege.nl/welkom voor wellicht nieuwe 

informatie over de opstartweek (i.v.m. coronamaatregelen). 

 

Mede namens het team Sport en Bewegen wensen wij je een goede vakantie en een fijne tijd op Drenthe 

College.  

Mocht je nog vragen hebben kun je contact opnemen met Henk Koerts, regisseur leerjaar 1 Sport en 

Bewegen, via het nummer 088-1883701. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Sport en Bewegen 

 


