
Checklist Entree 

Woensdag 19 augustus 

 

 Roc Top Entree  

Jullie zijn geen HOGELANT leerlingen meer! 

ROC TOP 

 

 Schrijven gegevens kladblok (netjes aub!) 

 

 Telefoons 

Alleen in de lessen MET TOESTEMMING van de docent 

Buiten de lessen GEEN telefoons toegestaan 

Agenda met je telefoon of koop er zelf één 

 

 App mij ALLEEN je 

Voor en achternaam (correct schrijven aub) 

Straatnaam en huisnummer 

e-mailadres 

 

06-21580156 

m.uysal@hotmail.nl 

 

 Groeps App Entree 

Ik maak een groepapp aan via WHATSAPP 

In deze app mag je NIET terug reageren. Anders wordt het rommelig 

Reageren doe je 1-op-1 met mij of met elkaar 

 

 Schooljaar 

 

Stage opdrachten 

Dit vak krijg je van Juf Yvette.  

Zonder opdrachten geen EIND OPDRACHT 

Zonder eind opdracht geen EXAMEN voor STAGE 

 

Stage 

Alleen bij een ERKENT leerbedrijf (morgen meer uitleg) 

Eerst stage formulieren en contract inleveren …. Daarna beginnen met stage 

Je loopt 320 uur stagelopen op donderdag en vrijdag.  

Stage klaar? Inhalen of werken voor jezelf 

 

Portfolio 

We maken vanaf dag 1 een map met BEWIJSSTUKKEN over wat je KUNT en WILT 

Je krijgt een lijst wat SOWIESO in je portfolio moet komen 

mailto:m.uysal@hotmail.nl


Map kopen met tabbladen (morgen geld meenemen) 

 

Examens Nederlands, Rekenen, Engels (??) 

Je examens moet je halen op 2F als je meer kans wilt maken om aangenomen te worden op 

niveau 2 

Als je hier op school geen niveau 2F kan je alsnog een niveau 1 diploma behalen 

 

Leer-Loopbaan-Begeleiding (LLB/LW)+ Examen  

Lijkt op maatschappijleer. Je krijgt een werkboek. Je werkt klassikaal en zelfstandig 

Werken met kleine groepen aan het einde van een hoofdstuk 

4x POP gesprekken (vroeger Rapportgesprek) met ouder(s) 

 

 Einde schooljaar/Aanmelding niveau 2!  

Dat je op ROC TOP een niveau 1 haalt is GEEN GARANTIE dat je op niveau 2 wordt 

aangenomen 

90% van de opleidingen nemen een intake toets af. Geen niveau 2F = niet aangenomen 

 

 

 Pauzes 

Eerste weken helft van de klas om de dag buiten school terrein (proef) 

Na toestemming mentor iedereen (na proef) 

Mentor bepaalt hoe lang de proeftijd duurt (afhankelijk van jullie houding) 

 

 

Agenda!  

donderdag 20 augustus 

 

 Maandag 24 augustus: 5 euro voor kluis meenemen 

 Dinsdag 8 september: ouderavond van 19.00 tot 20.00 uur 

 

 

MORGEN  

donderdag 20 augustus 

 

 Geld meenemen (minimaal 5 euro of meer) 

 Shoppen schoolspullen (MAP en TABBLADEN en meer …..) 


