
  

 
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van locaties Lyceumstraat en De Thij 

 
Oldenzaal, 5 november 2020 
 
Betreft: aanvullende informatie aangepast onderwijsscenario 
 
Geachte ouder/verzorger en leerling, 
 

Vorige week hebben we aangekondigd dat we op de locaties De Thij en Lyceumstraat vanaf 9 
november a.s. met een aangepast onderwijsscenario gaan werken. De ontwikkelingen t.a.v. Covid-
19 binnen onze regio en binnen de scholen maken het ons inziens noodzakelijk om deze 
aanpassingen te doen. In deze brief vertellen we welke aanpassingen er komen en hoe deze er 
precies uitzien.  
 
Wellicht overbodig om te vermelden maar toch: het kan natuurlijk zijn dat er landelijke of regionale 

maatregelen komen die het noodzakelijk maken om onze plannen aan te passen. 
 
Aanpassingen in klassen/groepen/clusters en dagritme 
Zoals vorige week reeds gemeld gaan we vanaf leerjaar 3 met halve klassen/groepen/clusters 
werken en op basis van een 40-minutenrooster. Voor de onderbouw (leerjaren 1 en 2) geldt dat ze 
gewoon met de hele klas naar school komen en eveneens in een 40-minutenrooster les krijgen.  

 
De indeling van de klassen en het weekritme zijn vanaf vrijdag 6 november 2020 te vinden via 
Somtoday en het roosterprogramma Zermelo. Voor instructies m.b.t. inzage in Somtoday, 
verwijzen wij u graag naar de bijlage.  
 
Voor een aantal leerlingen geldt een aangepast programma: in dat geval is dit reeds bekend bij 
deze leerlingen. Een dergelijk traject verloopt altijd via het ondersteuningsteam. 

Voortaan zal het zo zijn dat elke vrijdag om 15:00 uur in Somtoday zichtbaar is hoe de volgende 
week eruit ziet qua lesdagen en online lessen. Ook is dan zichtbaar wat er van de leerling verwacht 
wordt qua leerstof. We gaan dat weergeven in leerdoelen (wat weet ik of kan ik?) en in lesstof 
(delen uit een lesboek, een filmpje, opgenomen les, etc.). 
 

Lestijden 
Vanaf 9 november a.s. werken we op locatie De Thij niet meer met gescheiden pauzes. Dit kan 

omdat er veel minder leerlingen in de school zijn.  
 
De lestijden voor de beide locaties zien er als volgt uit (let op: er is een verschil in de tijden van de 
pauzes op de twee locaties): 
 

TCC De Thij 

Lestijden per 9 november 

 1e 

lesuur 08:30 - 09:10 uur 

2e lesuur 09:10 - 09:50 uur 

pauze 

09:50 - 10:10 

uur 

3e lesuur 10:10 - 10:50 uur 

4e lesuur 10:50 - 11:30 uur 

5e lesuur 11:30 - 12:10 uur 

pauze 
12:10 - 12:40 
uur 

6e lesuur 12:40 - 13:20 uur 

7e lesuur 13:20 - 14:00 uur 

8e lesuur 14:00 - 14:40 uur 

 



 

 

TCC Lyceumstraat 

Lestijden per 9 november 

1e lesuur 08:30 - 09:10 uur 

2e lesuur 09:10 - 09:50 uur 

pauze 
09:50 - 10:10 
uur 

3e lesuur 10:10 - 10:50 uur 

4e lesuur 10:50 - 11:30 uur 

pauze 
11:30 - 11:55 
uur 

5e lesuur 11:55 - 12:35 uur 

6e lesuur 12:35- 13:15 uur 

7e lesuur 13:15 - 13:55 uur 

pauze 

13:55 - 14:10 

uur 

8e lesuur 14:10 - 14:50 uur 

 
Middagprogramma 
Omdat we de lessen inkorten creëren we tijd voor middagactiviteiten in de vorm van o.a. 
bijspijkermodules, mentorcontact en praktijkvakken. Voor de eerste twee weken bieden we de 
leerlingen de gelegenheid om in de middag naar school te komen, ook op de dagen dat ze geen 
lessen op school hebben (bovenbouwleerlingen).  
Voor het middagprogramma na deze twee weken werken we momenteel een programma uit. Dat 

middagprogramma gaat vanaf 23 november a.s. (week na de rapportbesprekingen) van start. We 
melden nu al wel dat dat middagprogramma verplicht is (zie ook onder kopje ‘aan- en 
afwezigheid’). U ontvangt nader bericht over de precieze invulling van het programma. 
 
Leerlingen met een extra vak 
Door de aanpassingen kan het zijn dat een leerling niet het extra vak kan volgen zoals hij of zij dat 
gewend was. In dat geval is het de bedoeling dat docent en leerling onderling afstemmen over de 

wijze waarop het leren voor het extra vak door kan gaan. Leerlingen geven daarna bij de 
coördinator of leerlingenbalie aan welke uren ze van het extra vak gaan volgen. 
 
Nettiquette, aan- en afwezigheid 
De mentoren hebben deze week met de leerlingen onze ‘Nettiquette’ doorgenomen. Deze treft u 
als bijlage aan en deze komt ook op onze website te staan. De Nettiquette geeft o.a. duidelijke 

richtlijnen voor het gedrag van leerlingen tijdens online lessen. 
 
Als een leerling misbruik maakt van het feit dat een les opgenomen kan worden of zich tegen de 
richtlijnen van het protocol ‘Nettiquette’ of andere normaal geldende normen verzet dan zullen we 
niet schromen om stappen te zetten. We vragen u, als ouders, hierover met uw zoon of dochter te 
spreken en ook zelf prudent om te gaan met het gegeven dat u met lessen mee kunt kijken.  
 

De regels omtrent aan- en afwezigheid gelden voor alle activiteiten die we aanbieden: de online 
lessen, de lessen op school en de middagactiviteiten. Zoals u in onze schoolgids Lyceumstraat, 
schoolgids De Thij kunt lezen dienen onze leerlingen zich dagelijks tussen 8:30 uur en 16:00 uur 
beschikbaar te houden voor onderwijsactiviteiten. Het feit dat we nu aanpassingen in ons onderwijs 
doen betekent niet dat daar verandering in komt! 

 
 

Tot slot 
We hopen dat we u voldoende duidelijk geïnformeerd hebben. We realiseren ons dat het best een 
stevige ingreep is die we doen. Daarbij zullen er ongetwijfeld ook zaken zijn die niet helemaal goed 
verlopen en nog aanpassing behoeven. Mocht u ergens tegenaan lopen: laat het weten via de 
mentor of de coördinator van de afdeling. Dan gaan we er in de school mee aan de slag! 
 

 
 

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Schoolgidsen/200914_Algemene_schoolgids_TCC_2020-2021.pdf
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Schoolgidsen/200914_Algemene_schoolgids_TCC_2020-2021.pdf


 

En…ondanks het feit dat we vanaf 9 november a.s. minder leerlingen in de school hebben, zullen 
we ons toch moeten blijven houden aan de regels die we opgesteld hebben om Covid-19 te 

beteugelen. Dus: mondkapje mee naar school en dragen, handen regelmatig wassen en afstand 
houden tot de collega’s die in deze tijd hun werk doen op school. 
 

Dank voor uw begrip en medewerking en hopelijk kunnen we op deze manier de school 
openhouden en ons onderwijs doorgang laten vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding 

 

 

 

 


