Oldenzaal, juni 2020

Betreft: werkkleding profielen afdeling techniek

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

Komend schooljaar start uw zoon of dochter met een opleiding in techniek op het Twents
Carmel College, locatie Potskampstraat te Oldenzaal. In deze afdeling worden naast de theorie,
veel beroepsgerichte lessen gegeven in grote, goed ingerichte praktijklokalen.
Als school doen wij alles wat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is om leerlingen en
personeel zo goed mogelijk te beschermen en ongelukken te voorkomen. In praktijklokalen zijn
alle noodzakelijke voorzieningen getroffen om veiligheid en gezondheid te waarborgen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een overall, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril,
etc. zijn hierbij onmisbaar en verplicht. Dit geldt ook voor de stage.
Indien een leerling tijdens de lessen letsel oploopt door het niet dragen van deze persoonlijke
veiligheidsmiddelen, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dan wel
gevolgschade.
In verband met de Coronacrisis is het dit jaar de bedoeling dat iedere leerling zelf zijn of haar
kledingpakket aanschaft bij de firma MeijerMax. Om het voor u eenvoudig te maken heeft onze
school in samenwerking met Meijermax Bedrijfskleding een kledingpakket samengesteld.
De voordelen om dit kledingpakket aan te schaffen bij Meijermax Bedrijfskleding.
- Wij als Twents Carmel College willen per profiel eenheid in werkkleding.
- Wij zorgen ervoor dat de kleding voorzien wordt van de naam en het schoollogo.
- Wij hanteren scherpe prijzen.
- Wij zorgen voor een tijdige aflevering, als u op tijd besteld. AUB. graag voor 17 juli!

Voor de profielen in de opleiding techniek hebben wij onderstaande pakketten;
-

Voor PIE en M&T de 2-kleurige overall (in grijs-rood) + schoenen + veiligheidsbril +
naambadge is totaal € 85,00 incl. btw.
Het pakket voor BWI is dit jaar € 73,00 incl. btw totaalpakket; Amerikaanse overall +
schoenen + naambadge

Pas op: heb je al goedgekeurde werkschoenen, dan hoef je deze niet aan te schaffen.
Het kledingpakket kunt u op de website van MeijerMax zien en is direct digitaal te bestellen.
www.meijermax-tccpotskampstraat.nl
Als u liever persoonlijk contact wilt en een pasafspraak, dan kunt u bellen voor een afspraak.
Het telefoonnummer vindt u onderaan de brief of op de website.

Betaling per overboeking kan naar: Meijermax onder vermelding van Potskampstraat en
de naam van de student. IBAN nummer: NL62 INGB 0674 5281 74
(Kleding die niet betaald is kunnen wij helaas niet in bestelling nemen of afleveren.)

De kleding wordt op de eerste of tweede dag van het nieuwe schooljaar uitgeleverd op school
tijdens de praktijkles en dan voorzien van logo en leerling naam, zodat eventueel ruilen vooraf
ook nog mogelijk is.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en alvast veel succes tijdens het nieuwe schooljaar!

Vriendelijke groet,
Twents Carmel College locatie Potskampstraat
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