Sittard, juli 2020

Beste student,

Als aankomend deeltijd/zij-instroom student aan de Nieuwste Pabo (dNP), willen we je graag
alvast informeren over een aantal praktische zaken. Hieronder vind je de informatie met
betrekking tot de start van de opleiding:


Start opleiding

Je studie start op woensdag 2 september 2020. Normaliter starten we samen met zijn allen
tegelijk, echter zijn we door de coronacrisis gebonden aan een maximaal aantal personen in het
gebouw. Dit betekent dat we de opstartbijeenkomst moeten verdelen in twee groepen.
De verdeling is als volgt:
Achternaam (meisjesnaam): A t/m K  Woensdag 2-sep 12.45u verzamelen in de ruimte voor
de balie van conciërge op de begane grond. Hier word je opgehaald door de coördinator. De
bijeenkomst zelf start om 13.00u.
Achternaam (meisjesnaam) L t/m Z  Woensdag 2-sep 13.45u verzamelen in de ruimte voor
de balie van conciërge op de begane grond. Hier word je opgehaald door de coördinator. De
bijeenkomst zelf start om 14.00u.
Vanaf 15.00u starten de lessen.



Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  alleen van toepassing voor deeltijd studenten.

Bij de start van je opleiding stellen wij het verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan
te leveren. De besturen van de opleidingsscholen (de basisscholen waar je stage gaat lopen)
hebben de regel dat elke stagiaire op de eerste stagedag een (kopie) VOG afgeeft. Tijdens je
intakegesprek met studieadviseur Bianca Beckers, heb je al een link gekregen om je VOG aan te
vragen. Denk eraan om de originele VOG mee te nemen tijdens de eerste week en in te leveren
t.n.v. Danielle Thimister bij de administratiebalie/postvak deeltijd op het paboplein.
Maak voor jezelf een scan en kopie van de VOG voordat je de originele inlevert!


Collegegeld  alleen van toepassing voor deeltijd studenten.

Voor vragen betreffende het collegegeld neem je contact op met het Studenten Informatie Punt
(STIP):

Mgr. Claessensstraat 4 | 6131 AJ Sittard
Postbus 558 | 6130 AN Sittard
08850-79666 | dnp-deeltijd@denieuwstepabo.nl / zij-instroom@denieuwstepabo.nl

- per mail stip-sittard@fontys.nl of telefonisch via 088 507 95 99
- het kantoor van STIP bevindt zich in het gebouw op de begane grond, rechts naast de balie van
de conciërge.



Portal – jouw digitale leeromgeving

Op de Nieuwste Pabo maken we gebruik van een portal en Simulise Op de portal worden
belangrijke mededelingen gedaan, maar de portal is tegelijkertijd jouw digitale leerplek.
Informatiedocumenten en colleges zijn enkele voorbeelden van wat er op de portal te vinden is.

Inloggen op de portal doe je via deze link (met je eigen Fontys account gegevens als je deze
al ontvangen hebt):
https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo/Paginas/home.aspx


Boekenlijst

De boekenlijst vind je in de bijlage en op de portal onder de tegel ‘Zij-instroom Deeltijd pabo
2020-2021’, ‘Algemeen deeltijd’, in de map Boekenlijst 20-21. Aan de linkerkant van de kolom
zie je in welk thema je het boek nodig hebt.


Lesrooster

Informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Studentenkaart

De Nieuwste Pabo bevindt zich in een Fontys-gebouw, hierdoor hebben alle studenten een
Fontys-studentenkaart nodig om o.a. te kunnen printen, boeken te lenen. Vraag daarom tijdig
zélf je Fontys-studentenkaart aan via www.fontyskaart.nl (log hier in met je eigen Fontysaccount). Het is noodzakelijk om hier zo spoedig mogelijk je pasfoto te uploaden. Na de
aanvraag ontvang je de studentenkaart thuis per post of via ons op de opleiding.

Met al deze informatie kun je zorgdragen voor een goede start van je studie.
Misschien heb je echter nog vragen waar je mee worstelt? Mocht dat het geval zijn, aarzel dan
niet deze te stellen! We zien je binnenkort op de Nieuwste Pabo!

Met vriendelijke groet,
Team de Nieuwste Pabo Sittard

Mgr. Claessensstraat 4 | 6131 AJ Sittard
Postbus 558 | 6130 AN Sittard
08850-79666 | dnp-deeltijd@denieuwstepabo.nl / zij-instroom@denieuwstepabo.nl

