
Pabo
Bruisweek introductieprogramma
24, 25 en 26 augustus 2020

Dé start van je studietijd bij Hogeschool Viaa!



Maandag 24 augustus of dinsdag 25 augustus - Online Programma
Je wordt als eerstejaars deze dag alleen verwacht op de hieronder aangegeven tijd. 
Dit betekent dat je hieronder je klas kunt opzoeken, daarachter staat de tijd dat we 
je verwachten bij Hogeschool Viaa.  

Let op! 
Op maandagavond 24 aug van 19.00-20.00 uur kun je vragen stellen over de website 
viaa.nl/onlinestuderen. Geen vraag is te gek. We zitten voor je klaar. 
De bruismentoren gaan met de eerstejaars de site bij langs, geven je informatie en 
beantwoorden je vragen.  

Theatershow Het nieuwe Nu maandagavond 24 augustus 
Tijdens de Bruisweek een tof interactief én live theaterprogramma meemaken? Ga er 
op maandagavond 24 augustus om 20.00 uur maar eens goed voor zitten en schakel in 
voor de show Het nieuwe Nu. Theaterduo Anneke Doest en Ilse Bevelander nemen je 
mee in gekke scenes, mooie liedjes én interactie, ook al zit je thuis.  Ja, inderdaad 
je leest het goed mét interactie dus doe mee (samen met je klasgenoten op afstand) 
en maak de show! Ga voor de livestream van de theatershow naar: 
www.viaa.nl/hetnieuwenu 

Klas C005 (20) Klas H101 (15) Klas H201 (15) Klas H301 (15)

PVA1A/
Janssen

09.00 - 
10.00 uur

x x x

PVA1A2/
Bosma

11.00-
12.00 uur

x x x

PVA1B1/
Schuur-
huis

14.00 -
15.00 uur

PVA1B2/
v. Gelder

14.00 - 
15.00 uur

PCA1C1/
Kelder

14.00 - 
15.00 uur

PCA1C2/
Leyen-
horst

14.00 - 
15.00 uur

PVA1D1/
Schuur-
huis

16.00 - 
17.00 uur

PVA1D2/
Bosma

16.00 - 
17.00 uur

PVA1E1/ 
van Es

16.00 - 
17.00 uur

Groep 10 16.00 - 
17.00 uur



Dinsdag 25 augustus

Tijd Activiteit Bruisweek-thema

09.30 - 10.15 uur Virtuele rondleiding door 
Zwolle

Stad Zwolle

10.15 - 11.00 uur Escaperoom Kennismaking

11.00 - 11.45 uur College Radio-directeur 
Menno Boer - 
Tips voor aanstaande 
studenten die gaan 
studeren.

Kennis/ verdieping

11.45 - 12.45 uur Pauze

12.45 - 13.30 uur College docent Viaa, 
Elske Brouwer
Maak blunders en word 
geliefd

Divers

13.30 - 14.45 uur Praise in the city
Luister je lekker mee?

Divers

Woensdag 26 augustus

Tijd Activiteit Bruisweek-thema

09.30 - 10.15 uur PEC Zwolle Sport

10.15 - 11.00 uur Mindf*ck Divers

11.00 - 11.45 uur Theathervoorstelling
‘Bovenste knoopje open

Cultuur

11.45 - ... PPO (in te vullen door 
PPO-docent 

Uitleg werken in Teams:
Het is de bedoeling dat je de filmpjes samen met je klas gaat kijken in Teams. Dit kun 
je doen door allemaal online te komen in Teams. Een van de mentoren klikt het filmpje 
aan waarna je deze gezamenlijk als klas kunt kijken. Als het filmpje is afgelopen gaan 
jullie het samen met de klas nabespreken. 

Tip! Check alvast of je account werkt. En.. Wees op tijd. Het is vervelend voor anderen 
als ze moeten wachten omdat je te laat bent en er niet gestart kan worden. 
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