
  

 
 

 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 2 t/m 6  

 

 

 

Oldenzaal, 2 juli 2020 

 

 
Betreft:  opening schooljaar 2020-2021 leerjaar 2 t/m 6 

 

 
Geachte ouder, verzorger, beste leerling, 
 
Graag informeren wij jullie over de gang van zaken betreffende de start van het komend 
schooljaar. 

 

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 begint op maandag 17 augustus a.s. om 10.30 uur. 
 
Informatie voor de leerling: 
Vanaf woensdag 12 augustus a.s. zal op SOMtoday te zien zijn in welke klas of mentorgroep je zit. 
Het overzicht in welk lokaal je maandag 17 augustus a.s. moet zijn, hangt op de eerste lesdag in de 

hal bij de kluisjesruimte en bij de receptie. Je maakt op deze dag kennis met de mentor en andere 
klasgenoten.  
 
Dinsdag 18 augustus a.s. beginnen de lessen voor leerlingen om 8.30 uur volgens het lesrooster. 
Donderdag 3 september a.s. hebben leerjaar 2 en 3 een introductie sportdag. Het programma voor 
deze dag volgt in de tweede schoolweek.  

 
Informatie voor ouder/verzorger: 
Wij attenderen u er graag op dat onze correspondentie, zoals u gewend bent, digitaal verzonden 
wordt naar de bij de school bekende e-mailadressen. Daarnaast wordt alle correspondentie ook op 
onze website geplaatst. 
 

Wijzigingen in uw e-mailadres, mobiele nummers of andere gegevens, kunt u doorgeven aan de 

leerlingenadministratie van onze school: leerlingenadministratie@twentscarmelcollege.nl 
 
Leermiddelen: 
Op onze website vindt u informatie met betrekking tot het bestellen van de leermiddelen.  
 
CYOD: 
Sinds schooljaar 2019-2020 werken we volgens het principe ‘Choose Your Own Device’ (CYOD). Dit 

beleid houdt in, dat we onze leerlingen stimuleren om een geschikt device mee te nemen naar school. 
In toenemende mate stimuleren we onze docenten in de lessen gebruik te maken van digitale media, 
waaronder de devices die leerlingen meenemen. Nadere informatie en achtergronden van ons CYOD-
beleid, leest u op onze website.  
 
Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie toe en tot ziens op maandag 17 augustus a.s. 

 
Met vriendelijke groet, 
de afdelingscoördinatie, 

 
Esther Pronk, vmbo leerjaar 1 en 2  

Alecxandra Franken, havo/vwo leerjaar 1 en 2  

Bas Boomstra, havo bovenbouw  

Tonicha de Sousa, vwo bovenbouw 
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