De basis
voor jouw
toekomst
Beste student,
Fijn dat je gekozen hebt voor een vavo-studie bij
het Ster College. Vavo staat voor volwassenonderwijs. Dat betekent een volwassen benadering
die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en eigen
verantwoordelijkheid.
Wij bieden een plek waar je jezelf kunt zijn.
Met leraren die weten wie je écht bent en wat je
in je hebt. Klaar om samen de volgende stap
voor jouw toekomst te zetten.
Succes!
Team Ster College vavo
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Belangrijke informatie, data en tijden 2022-2023
Introductiedagen
Voor een goede start van je nieuwe
opleiding is het belangrijk om tijdens
de introductiedagen eerst kennis
te maken met je mentor en je
medestudenten. Daarnaast krijg je
je rooster, je inlogcodes voor
EduArte en maken we je wegwijs
in ons gebouw.

woensdag 7 september
09.30 – 14.30 uur
introductie vmbo-tl 4
		examenklas
donderdag 8 september
09.30 – 12.00 uur
introductie vwo 6
		examenklas
13.00 – 15.30 uur
introductie havo 5		
		examenklas
		
Eerste lesdag: maandag 12 september

			

LESTIJDEN

Ieder lesuur bestaat uit twee
blokken van een half uur.
We verwachten dat je tussen
8.30 en 16.30 uur beschikbaar
bent voor schoolse activiteiten.

Ochtend
08.30 - 11.45 uur

Les 1
Les 2
Pauze
Les 3
Pauze

08.30
09.30
10.30
10.45
11.45

-

09.30
10.30
10.45
11.45
12.15

uur
uur
uur
uur
uur

Les 4
Les 5
Pauze
Les 6
Les 7

12.15
13.15
14.15
14.30
15.30

-

13.15
14.15
14.30
15.30
16.30

uur
uur
uur
uur
uur		

Middag
12.15 - 16.30 uur
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Te ontvangen informatie voor
aanvang opleiding
Om te kunnen starten met je opleiding moet je een aantal
zaken regelen. Doe dit zo snel mogelijk, zodat alle
informatie op tijd bij ons binnen is.
Na het intakegesprek ontvang je van ons een mail
met het verzoek de onderwijsovereenkomst digitaal te
ondertekenen. Doe dit direct na ontvangst van de mail.
Je levert drie kopieën van je cijferlijst in.
Pasfoto: na het intakegesprek ontvang je van ons
een mail met een link waarmee je je pasfoto kunt
uploaden. Dit moet je doen vóór de introductie
bijeenkomst. Indien wij al een pasfoto van je hebben,
hoef je dat uiteraard niet nog eens te doen.

Belangrijke informatie
voor vavo studenten
Op onze website staat de studiegids voor studenten.
Hier in staat belangrijke informatie over bijvoorbeeld je
studieboeken en regelingen m.b.t. studieboeken. Het is
verplicht deze informatie door te nemen voordat je start
aan je opleiding.
Download deze studenteninformatie op
vavo.stercollege.nl. Je vindt de studiegids 2022 - 2023
onder het kopje studenteninformatie.
Belangrijke informatie voor ouders
van minderjarige studenten
Vooraankondiging: informatieavond voor ouders/
verzorgers van minderjarige studenten op maandag 26
september om 19.30 uur. U ontvangt een uitnodiging.
Boeken bestellen
Je hebt bij de intake een overzicht van de door jou
gekozen vakken meegekregen (de profielkaart).
Op basis daarvan bestel je de juiste boeken en readers.
Je kunt deze (vanaf juni) bestellen bij Van Dijk
Educatie: www.vandijk.nl
Op deze website geef je aan dat je in Eindhoven naar
het Ster College vavo (2022-2023) gaat. Daarna kies je
de juiste opleiding:
 havo 5
 vmbo-t 4
 v wo 6
Je dient alle boeken en readers voor de gekozen vakken
te bestellen die op de boekenlijst van Van Dijk Educatie
staan, tenzij ‘niet verplicht’. Die ‘niet verplichte’ boeken
zijn optioneel.

Kopen of huren?
Je kunt de boeken kopen of huren. Als je op de website
van Van Dijk in de juiste leermiddelenlijst zit, kun je
aangeven voor welke vakken, welke boeken je bestelt.
Je geeft dan ook aan of je huurt of koopt. Voordat je naar
de inhoud van de boekenlijst gaat, moet je aangeven of je
wilt huren of kopen. De school adviseert huren.

Vergoeding voor boeken als je
de Rutte route volgt
(Je bent ingeschreven bij het voortgezet onderwijs maar
het onderwijs volg je bij de vavo)
Als je een vergoeding wilt voor je boeken moet je je aan
een aantal zaken houden:
1. Rutte-leerlingen krijgen een groot deel van de
boeken/leermiddelen vergoed door school, maar alleen
als je het huurt of koopt bij Van Dijk Educatie.
2. Als je bij een boek kunt kiezen tussen huren of kopen,
kies dan huren. De school vergoedt namelijk alleen de
huurprijs van de boeken en niet de koopprijs als huren
ook mogelijk is.
3. Als huren niet mogelijk is wordt de koopprijs vergoed.
4. Bovendien worden alleen die boeken vergoed, die
conform de wettelijke regeling onder ‘gratis’
schoolboeken vallen. Op de website van Van Dijk staat
aangegeven welk leermiddel niet wordt vergoed. Voor
de goede orde: Deze leermiddelen zijn (meestal) wel
verplicht aan te schaffen.
5. J e bestelt zelf je boeken en readers, en betaalt de
factuur aan Van Dijk.
6. In november lever je de factuur met pakbon
(en daarvoor bestemd formulier) in op school.
De school betaalt je daarna het bedrag uit waar je
wettelijk recht op hebt. Instructies daarover volgen
in oktober.
Dus bewaar de factuur (betaalbewijs) en pakbon met
kassabon goed.
Je vindt verdere informatie hierover in de studiegids, die
je op de website vavo.stercollege.nl kunt vinden onder het
kopje studenteninformatie. Deze informatie vind je vanaf
het begin van het schooljaar ook in ItsLearning.
Let op:
Boeken die aangeschaft worden vanwege een
vakwisseling gedurende het schooljaar worden
niet vergoed.

De readers en sommige leesboeken zijn verplicht en
worden op de bestellijst aangegeven. De kosten hiervan
worden door Van Dijk Educatie geïnd, maar de readers en
enkele leesboeken worden door de docenten (in de klas)
aan de studenten uitgereikt.
Let op: Heb je een boek of reader al?
Dan zet je het vinkje ‘verplicht’ uit.
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OVER HET STER COLLEGE
Vavo
Ben je 16 jaar of ouder, dan is de vavo-opleiding van het Ster College in Eindhoven misschien iets voor jou.
Wij bieden opleidingen aan op 3 verschillende niveaus:
vmbo-t / mavo (1- of 2-jarig)
havo (1- of 2-jarig)
v wo (1-jarig)
Persoonlijke begeleiding
Leren met een goede persoonlijke begeleiding is voor het ons het uitgangspunt.
De praktijk wijst uit dat je zo het prettigst leert en snel resultaat boekt. En daar gaat het om!
Het Ster College is onderdeel van het Summa College.

Ster College
Limburglaan 41
5616 HR Eindhoven

vavo.stercollege.nl
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