
   

 

 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  

  
Op donderdag 12 maart jl. heeft de Rijksoverheid aanvullende en nieuwe maatregelen bekend 
gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook 
impact op ons onderwijs. Deze ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen. 
We vinden het dan ook belangrijk om u zo goed mogelijk te vertellen wat we doen.  
  
TCC-brede maatregelen  

• Iedere leerling met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn OF koorts is 
VERPLICHT thuis te blijven. Bij verkoudheids- en/of griepklachten is het belangrijk om goed 
thuis uit te zieken, om verdere verspreiding te voorkomen.  

• Het lesrooster wordt daar waar nodig aangepast. Het lesrooster is leidend! Dit is te vinden 
op de website en/of app. Kijk dagelijks voor mogelijke wijzigingen.  

• Alle excursies in binnen- en buitenland, sporttoernooien en informatieavonden die plaats 
zouden vinden in de maand maart komen te vervallen. Per activiteit wordt gekeken of er een 
mogelijkheid is om deze te verplaatsen.   

• Op elke locatie worden meerdere ruimtes beschikbaar gesteld om te pauzeren om 
voor voldoende spreiding van leerlingen te zorgen. Op elke locatie zullen leerlingen worden 

geïnformeerd over deze plekken.  

• Bij binnenkomst in de school vragen wij leerlingen direct naar het lokaal te gaan waar zij 
starten, zodat er voldoende spreiding van leerlingen plaatsvindt. Ook na de lessen vragen 
wij leerlingen zo snel mogelijk naar huis te gaan en niet op school te blijven hangen.  

  
Aanvullende maatregelen:  
Locatie Denekamp  

• Wij roosteren lessen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal in, uitgezonderd zijn de 
praktijklessen zoals Beeldende Vorming en Techniek.   

• De lessen Lichamelijke Opvoeding gaan tot 1 april niet door, de gemeente heeft 
besloten de sporthal te sluiten.  

  

Locatie de Thij  

• Wij roosteren lessen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal in, uitgezonderd zijn de 
praktijklessen zoals Beeldende Vorming en Techniek.   

  

Heeft u nog vragen?  
Kijk dan eerst op onze 
website: www.twentscarmelcollege.nl/coronavirus. Ontwikkelingen en maatregelen plaatsen wij 
daar als eerste. Heeft u daarna nog vragen voor school? Mail dan 
naar info@twentscarmelcollege.nl.  
 
Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het 

RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of bel het speciale telefoonnummer: 0800 – 1351. Dit 
telefoonnummer is iedere dag bereikbaar tussen 8.00 - 20.00 uur.  
 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

De schoolleiding  
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