
  

 
 

 

 
  
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 t/m 6  

 
Oldenzaal, 9 juli 2021 
  
Betreft: opening schooljaar 2021-2022 leerjaar 3 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 2021-2022 begint op woensdag 25 augustus a.s. om 08.30 uur.  
 

Informatie voor de leerling:  
Vanaf woensdag 18 augustus a.s. zal op Somtoday te zien zijn in welke klas of mentorgroep je zit. 
Het schooljaar 2021-2022 begint voor jou op woensdag 25 augustus a.s. met een mentoruur. Het 
overzicht waarop je kunt zien in welk lokaal je het eerste uur moet zijn hangt in de hal bij de 
kluisjesruimte en bij de receptie. Je maakt op deze dag kennis met de mentor en andere 
klasgenoten.  
 

Aansluitend aan het mentoruur zijn er lessen op het tweede, derde en vierde uur. Vanaf het vijfde 
uur zijn er weer activiteiten met de mentor in het kader van kennismaking. 
 
Donderdag 9 (3 havo) en vrijdag 10 (3 vwo) september a.s. heeft leerjaar 3 een introductie-
activiteit. Het programma voor deze dag volgt in de tweede schoolweek.  
 
Overige informatie vind je op het leerlingportaal: mijn.tcc-leerling.nl 

 
Informatie voor ouder/verzorger:  
Wij attenderen u er graag op dat onze correspondentie, zoals u gewend bent, per email 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.  
Boeken kunnen worden besteld bij Iddink : www.iddink.nl/bestellen 
Schoolcode Lyceumstraat: DBGZ2QND 

 
ICT en onderwijs:  
Om op school gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden is de juiste apparatuur 
nodig. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij werken op een laptop met Windows 10. Meer 
informatie vindt u op: ICT en onderwijs (twentscarmelcollege.nl) 
 
 

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie toe en tot ziens op woensdag 25 augustus a.s.  

 
Met vriendelijke groet,  
de afdelingscoördinatie,  
 
Nicole Teunissen, 3 havo en 3 vwo 

Mart Evers, 4 havo 
Tonicha de Sousa, 4 en 5 vwo 

Joke Klumper, 5 havo en 6 vwo 
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