
 
 
 
 
 

 
 
BOCAM beroepsopleiding eerste jaar. 
 
Lesdata schooljaar 2018-2019 
 
Ieder jaar starten er twee eerstejaars lesgroepen 
Het eerste jaar omvat 13 lesdagen van 10.00 tot 17.00 uur en 3 weekenden. 
De weekenden starten op zaterdagochtend 10.00 uur en eindigen zondagmiddag 16.00 uur. 
Onderaan dit rooster vindt u informatie over lestijden. 
 
Groep 1 start met een weekend op zaterdag en zondag 6 en 7 oktober 2018. 
Groep 2 start met een weekend op zaterdag en zondag  20 en 21 oktober 2018. 
 
Hierna hebben beide eerstejaars lesgroepen op dezelfde dagen les. 
 
Lesdag   1:   zaterdag   3 november 2018 
Lesdag   2:   zaterdag 17 november 2018 
Lesdag   3: zaterdag   1 december 2018 
Lesdag   4:   zaterdag 15 december 2018 
 
Lesdag   5:   zaterdag 12 januari 2019 
Lesdag   6:   zaterdag 26 januari 2019 
Lesdag   7:   zaterdag   9 februari 2019 
Lesdag   8:   zaterdag   9 maart 2019 
Lesdag   9:   zaterdag 23 maart 2019 
Lesdag 10:  zaterdag   6 april 2019 
Lesdag 11:  zaterdag 20 april 2019 
 
Tweede weekend voor beide lesgroepen is op zaterdag en zondag 11 en 12 mei 2019 
 
Lesdag 12:  zaterdag 25 mei 2019 
Lesdag 13:  zaterdag   8 juni 2019  
 
Het derde en afsluitende weekend is op zaterdag en zondag 22  en 23 juni 2019. 
 
Lestijden tijdens lesdagen: 
 
Iedere lesdag is van 10.00 tot 17.00 uur en kent drie lesblokken van ieder twee uur: 
Blok 1 = van 10.00 tot 12.00 uur.  
Blok 2 = van 12.40 tot 14.40 uur.  
Blok 3 = van 15.00 tot 17.00 uur. 
 
Lestijden weekenden: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur; (diner in CNGO), ’s avonds van 
19.00 tot 21.30 uur; zondag van 10.00 tot 16.00 uur (lunch om 12.00 uur in CNGO). 
Het CNGO verzorgt het diner op zaterdag, ontbijt op zondagochtend (voor leerlingen die 
blijven slapen) en lunch op zondag. Zelf lunch meebrengen voor zaterdag. 
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