Beste VA2L student,
In deze brief volgt alvast informatie over de start van schooljaar 2021-2022.
Programma eerste schoolweek
Jullie worden op dinsdag 31 augustus om 09.00 uur verwacht in het atelier.
Het programma duurt tot die dag 13:00 uur.
Benodigdheden voor deze dag zijn schrijfmateriaal om aantekeningen te maken en je laptop.
Op woensdag worden jullie om 09:00 uur in het atelier verwacht voor een workshop.
Het programma duurt tot 15:00 uur.
Op maandag, donderdag en vrijdag ben je vrij.
Vanaf maandag 6 september start het lesrooster via Magister.
Leermiddelen
Op de website vind je onder het kopje MBO bij ‘schooljaar 2021-2022’ de bestellijst voor de
leermiddelen die je nodig hebt voor komend schooljaar.
Boek bestellen / licentie verlengen
Via www.mbowebshop.nl kunnen jullie de verlenging voor de licentie voor rekenen bestellen en een
reader voor Engels.
Let op: verleng de licentie pas in augustus, vanwege de looptijd van 12 maanden!
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Kies ‘bestel je leermiddelen’ (de linkeroptie)
Kies voor de ENTREE federatie inlog
Vervolgens selecteer je jouw school, SintLucas.
Log in met je studentennummer en wachtwoord van school
Selecteer de boeken en/of licenties die je wil bestellen. Per klas staat er duidelijk aangegeven
wat besteld dient te worden.
Rond je bestelling af, je bestelling wordt thuisgestuurd.

Actuele informatie op de website
Op de website van SintLucas vind je op de homepage een button naar Start schooljaar 2021-2022. Op
die pagina staat de meest actuele informatie over het nieuwe schooljaar. Ook vind je daar het
kostenoverzicht voor jouw opleiding en leerjaar.
Praktische zaken
Als je adres en/of telefoonnummer gewijzigd is, dan dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan
Onderwijsservice. Dit gaat het gemakkelijkst via email: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt in Boxtel.
Deze is bereikbaar tot 16 juli en na de vakantie vanaf 25 augustus op nummer 0411-672270 of via
bovenstaand e-mailadres.
Houd vanaf 25 augustus je schoolmail in de gaten voor eventueel verdere informatie!
Wij wensen jullie een prettige vakantie en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
SintLucas Boxtel

Thuur Crompvoets namens team Vormgeven & ambacht

