CAMPUS OUDE LUIKERBAAN

LAGER ONDERWIJS

Je bent deﬁnitief ingeschreven voor de Bachelor Lager Onderwijs op Campus Oude Luikerbaan, Hasselt. Wij zijn blij
jou in onze studentengroep te mogen verwelkomen. Hieronder vind je alle info om je start bij UC Leuven-Limburg
optimaal te laten verlopen. We wensen je alvast een goede start en kijken er naar uit om jou te ontmoeten.
Tot snel!
Hilde De Wever, opleidingsverantwoordelijke
Hilde Wuytens, jaarverantwoordelijke 1 BaLO
Het docententeam

START ACADEMIEJAAR 2018 - 2019

Het academiejaar start op maandag 17 september 2018. We verwachten jou dan voor onze onthaaldag vanaf
09:30 uur op Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt.
Tijdens de startdag maak je als nieuwe student kennis met je medestudenten en je docenten. We maken je
wegwijs op de campus en vertellen je alles wat je moet weten over jouw opleiding. Kortom: niet te missen.
Rond 15:00 sluiten we af. Tussen 15:00 en 16:00 voorzien we eventuele ICT-hulp.

BOEKENLIJST

De handboeken die je nodig hebt, kan je opzoeken in de boekenlijst. Kijk op www.ucll.be/start voor de boekenlijst
en info over waar je je boeken kan aankopen.

VRIJSTELLINGEN

Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Contacteer onze trajectcoach voor meer info:
Wendy Boes, wendy.boes@ucll.be.

CARPOOLERS EN KOTSTUDENTEN

Indien je carpoolt en om die reden samen met een andere student in de klas wenst te zitten, mail je jouw naam
en die van je medestudent vóór 4 september naar petra.lhoest@ucll.be. Indien mogelijk, houden we rekening
hiermee.
Indien je een kotstudent bent en je wenst je stage te lopen in de regio Hasselt, mail je dit vóór 4 september naar
petra.lhoest@ucll.be.

MEER INFORMATIE
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder.
Bellen kan naar +32 (0)11 180 500, e-mailen naar ler.hasselt@ucll.be.
Blijf op de hoogte via onze Facebook-pagina (UCLL BALO Limburg Nieuws).
Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ga naar www.ucll.be/start voor de meest recente updates.

