
   

 

 

 

 

Oldenzaal, 29 mei 2020 

 

Betreft: welkom bij TCC! 

 

 

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

 

Binnenkort begin je aan je schooltijd op het voortgezet onderwijs. Een tijd waar je later hopelijk 

met veel plezier op terugkijkt. Wij zijn blij je te mogen verwelkomen op een van onze locaties! De 

komende schooljaren zijn belangrijk voor jouw toekomst. Wij helpen je graag om je daar zo goed 

mogelijk op voor te bereiden. We werken bijvoorbeeld veel online en digitaal. Daarover lees je 

meer in deze brief. 

 

Online werken met Office 365 

We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten gemakkelijk (digitaal) met elkaar kunnen 

samenwerken. Daarom werken we op school met Office 365 met daarin Outlook en Teams for 

Education. Hiermee werken leerlingen online samen met andere leerlingen en docenten. Iedere 

leerling krijgt een Office 365 account. Dit account zorgt ervoor dat je (online) onderwijs goed kunt 

volgen en helpt bij de onderlinge communicatie, zeker in deze tijd van corona. 

 

Inloggen in Office 365 

Het Office 365 account kan thuis aangemaakt worden. In de bijlage van de mail staat hiervoor een 

handleiding. Voor het inloggen zijn gegevens nodig die in de begeleidende mail bij deze brief staan. 

Bewaar deze inloggegevens goed en veilig! 

 

Lukt het inloggen niet?  

Lukt het ondanks de online handleiding niet om in te loggen, dan staat onze ICT Helpdesk paraat 

om te helpen. Zij zijn op schooldagen tussen 8.30 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 

085 488 41 00. 

 

Onderwijs en ICT 

Wij stimuleren het gebruik van ICT-middelen in ons onderwijs. Om voor schoolwerk gebruik te 

kunnen maken van de digitale mogelijkheden is de juiste apparatuur nodig. Wij hebben afspraken 

gemaakt over de apparatuur waarmee gewerkt kan worden. Deze staan beschreven op onze 

website. Daar is ook meer informatie te vinden over ICT en ons onderwijs. 

 

Kopen of huren van een apparaat 

Begin juni plaatsen we een link op de pagina ICT en onderwijs waarmee bij The Rent Company een 

tablet of laptop besteld kan worden. Het is niet verplicht om bij dit bedrijf een apparaat te kopen of 

te huren. Wij hebben echter prijsafspraken gemaakt met The Rent Company. Zij leveren bovendien 

gegarandeerd een apparaat dat aan onze eisen voldoet.  

 

Vragen? 

Zijn er na het lezen van deze brief nog vragen, neem dan contact op met de adjunct-directeur van 

de onderbouw van de betreffende schoollocatie. De contactgegevens staan op onze website. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De schoolleiding 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ict_en_onderwijs/kies_je_eigen_apparaat/
https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ict_en_onderwijs/kies_je_eigen_apparaat/
https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ict_en_onderwijs/
https://www.twentscarmelcollege.nl/contact/

