Startinformatie voor september 2019
Start je in september aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke
informatie van je opleiding.
Naam opleiding

Mens en Techniek

Variant

Bewegingstechnologie

Wanneer word je waar verwacht?
Op maandag 2 september word je vanaf 09.30 uur verwacht in het atrium bij balie 1. Vanaf
daar word je door een student naar een lokaal gebracht. Hier vindt voor iedereen de
inschrijving plaats. Vanaf 10.00 uur start de daadwerkelijke introductie van de opleiding.
Introductieweek
Op maandagochtend 2 september vindt de introductie op school plaats. Hierbij maak je
kennis met de docenten, de opleiding in zijn algemeenheid en de diverse vakken in het
bijzonder. (Laptop meenemen)
Dinsdagochtend krijg je o.a. info over het lesrooster, blackboard (Laptop meenemen).
Dinsdagmiddag is er onder begeleiding van BT-studenten een kennismaking met de stad Den
Haag. Op woensdag staan excursies gepland. Donderdag, vrijdag en zaterdag staat in het
teken van het introkamp, die plaats zal vinden in De Mortel, Noord-Brabant. Het rooster van
de introductieweek wordt op maandag 2 september uitgereikt.
Boekenlijst
De boekenlijst wordt met de zomermail meegestuurd.
Als je overweegt om een laptop (wat niet verplicht is, maar we raden dit sterk aan) te kopen
via de HHS, kijk dan nog even op de website van de HHS voor de specificaties.
Rooster
Het algemene rooster zal vanaf maandag 26 augustus te zien zijn op portal. Het rooster wordt
per projectgroep gemaakt. In welke groep je zit wordt tijdens de introductieweek bekend
gemaakt en dan weet je hoe je rooster eruit komt te zien.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
week 1

15-7 tot en met 19-7

week 2

22-7 tot en met 26-7

week 3

29-7 tot en met 2-8

week 4

5-8 tot en met 9-8

week 5

12-8 tot en met 16-8

week 6

19-8 tot en met 23 aug

Telefoonnummer: 070-4458380
E-mail: FO-GVS@hhs.nl

8.30-17.00 uur
9.00-12.30 uur
front office gesloten
front office gesloten
9.00-12.30 uur
8.30-17.00 uur

