Startinformatie voor september 2019
Start je in augustus aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke informatie van je
opleiding.
Naam opleiding
Variant
Contactpersoon jaar 1

Pabo
Voltijd
Heleen van Deuzen 06 86809544 h.vandeuzen@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
Geef aan:
26 augustus om 13.00uur op de hoofdlocatie van de Haagse Hogeschool. Je wordt geholpen om
naar de juiste ruimte te gaan,
We vangen je op bij de ingang.
Mail Heleen van Deuzen als je niet aanwezig kunt zijn. Bel Heleen van Deuzen als je te laat bent.
Neem je agenda, notitieblok, indien mogelijk laptop en je inloggegevens mee.
Introductieweek
Geef aan:
Maandag 26 augustus is een introductiedag. Woensdag 28 tot vrijdag 30 augustus is er introkamp.
9 uur vertrek met de bus vanaf de HHS. Locatie: StayOkay Soest.
Verplicht: ja
Supertof kamp georganiseerd door ouderejaars studenten om kennis te maken met elkaar en de
opleiding. Er worden veel kennismakingsactiviteiten gedaan en ook opleidingsgerelateerde
bijeenkomsten gehouden.
Bij de zomerpost zit een brochure over het introkamp
Boekenlijst
Het bestellen van boeken gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de gegevens van
je opleiding zien. Vervolgens kun je zien welke boeken er nodig zijn en deze bestellen.
Uiteraard kan je ook besluiten om boeken van iemand over te nemen of tweedehands aan te schaffen,
bijvoorbeeld via bol.com, Studystore of Bookmatch. Let er wel altijd op dat je de juiste druk aanschaft. Je
hoeft nog niet direct de boeken voor het hele jaar te kopen, voor het eerste blok is voldoende.
Rooster
Geef aan:
- Tijdens de introductiedag leren je hoe je je rooster kunt inzien.
- De lessen van de Pabo zijn elke dag gepland tussen 8.45-16.15uur. Op de donderdag wordt er
stage gelopen en eens in de 5 weken is er een hele week stage.
- Je kunt je lesrooster inzien via intranet, het is 2 weken van tevoren beschikbaar. Log in met je HHsaccount om hem in te zien.
- Het jaarrooster inclusief vakanties en lesvrije periodes vind je [link]. Log in met je HHs-account om
hem in te zien.

Benodigdheden voor de studie
Geef aan:
- Boeken.
- Geadviseerd.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

??
swe@hhs.nl
??

