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Belangrijke data 2018: 
5 t/m 14 juni SVA examens 

18  juni Ouderavond klas 2 / Stage, 

  aanvang 19:30 uur 

25 juni Excursie Amsterdam klas 6 

26 juni Voorlichting iPad, klas 1 2018-2019, 

  aanvang 19:30 uur 

29 juni Introductiedag nieuwe leerlingen 

2 en 3 juli TOA toetsen klas 2-3-4-5-6 

2 juli Uitreiking certificaten, 

  aanvang 19:30 uur 

5 juli  Schoolverlatersavond, 

  aanvang 19:30 uur 

 

Activiteitendag 

Dinsdag 22 mei, activiteitendag voor de klassen 1 t/m 4. De 

klassen 1 en 2 zijn naar Movie Park Germany geweest en de 

klassen 3 en 4 naar Avonturenpark Hellendoorn. 

Dankzij het mooie weer en de goede stemming onderling was 

het voor allen een geweldige dag. 

 

 

 

 

 

 

Voetbaltoernooi 

Op maandag 28 mei jl. was het buiten-

voetbaltoernooi voor PrO scholen uit de regio. Zes scholen 

streden in drie categorieën om de hoofdprijs. Ondanks de 

warmte was de inzet erg goed en de sfeer was echt super. De 

teams van jongens bovenbouw en meiden mix wisten enkele 

wedstrijden te winnen, maar hadden pech in de wedstrijd om 

de 3e plek. Hierdoor wisten ze geen medaille te bemachtigen, 

maar wel de complimenten! De jongens van de onderbouw 

waren niet de favoriet, want er waren teams met enkele zeer 

goede voetballers. Toch wisten de heren alle wedstrijden te 

winnen door als team erg goed samen te werken op de juiste 

momenten. Erg knap gedaan!  

Daarnaast kreeg het Twents Carmel 

College als totale school de compli-

menten voor het eerlijke en sportieve 

gedrag. De Fair Play cup werd in ont-

vangst genomen door Damiano! 

Een zeer geslaagde en mooie sportieve 

dag!! 

 

Nieuwe website 

Maandag 28 mei jl. is de nieuwe website live gegaan. Een web-

site is eigenlijk nooit 'af'. Er zullen dan ook zeker nog aanvul-

lingen geplaatst gaan worden. Neem een kijkje op 

www.twentscarmelcollege.nl! 

Om in het fotoboek te kunnen kijken moet je eerst inloggen. Dit 

vanwege de nieuwe privacywet. De gebruikersnaam + wacht-

woord kunnen de leerlingen opvragen bij de mentor. 

 

Visitatie Bonhoeffer College 

Vandaag bezoekt een delegatie van het Bonhoeffer College 

Enschede, locatie Praktijkonderwijs onze school. Het doel is dat 

we van elkaar leren. Met hun kennis van het Praktijkonderwijs 

zoals dat in Enschede wordt verzorgd, kijken ze naar de wijze 

waarop wij het onderwijs vormgeven. Daarvoor worden lessen 

bezocht en worden gesprekken gevoerd met docenten, ouders 

en leerlingen. In het volgende infobulletin zullen we ingaan op 

de resultaten van dit bezoek!  Het komende schooljaar brengen 

wij een tegenbezoek aan het Bonhoeffer College in Enschede. 

 

Certificaat/diploma-uitreiking 

Maandag 2 juli a.s. worden de certificaten en diploma’s van alle 

cursussen uitgereikt aan alle geslaagde leerlingen, behalve de 

schoolverlaters. De leerlingen worden samen met hun ouder(s)/

verzorger(s) uitgenodigd om 19:30 uur in de kantine van onze 

school.  

De leerlingen die schoolverlater zijn, krijgen hun certificaten 

uitgereikt op de schoolverlatersavond van donderdag 5 juli.  

De resultaten van de TOA-toetsen worden niet op deze avond 

uitgereikt. Deze ontvangen de leerlingen op een ander tijdstip 

van hun mentor. 

 

Cursusaanbod 2018-2019 

Op dit moment zijn we bezig met de samenstelling van het 

nieuwe cursusaanbod. Dit is afhankelijk van deelname door 

leerlingen, maar ook van de samenstelling van het team. 

Zit uw zoon/dochter/pupil in leerjaar 2, 3, 4 of 5 dan zal hij/zij 

wellicht het komende schooljaar een cursus gaan volgen. Deze 

cursussen worden afgesloten met een officieel examen en een 

certificaat dat landelijk is erkend of een schoolcertificaat. Het  

is de bedoeling dat u samen met uw zoon/dochter/pupil gaat 

bekijken welk sectorprofiel het beste bij hem/haar past. Vanuit 

deze keuze kunt u dan zien welke cursus(sen) daarbij horen en 

in welke volgorde. Maak een gerichte keuze, daarbij lettend op  

de stage en de toekomstverwachtingen. Wees hierin wel reëel.  

Het is wel belangrijk dat u samen achter de keuze staat.  
Een cursist kan tijdens het schooljaar in principe niet wisselen 

van cursus. Eenmaal beginnen aan een cursus betekent ook dat 

deze helemaal wordt afgemaakt en (indien mogelijk) wordt 

afgesloten met een examen. 

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus kan het voorko-

men dat een cursus niet doorgaat of op een andere PrO-school 

kan worden gevolgd. Mocht voor de herfstvakantie blijken dat 

de keuze toch niet de juiste is, dan kan er meestal nog ingegre-

pen worden. Op onze (vernieuwde) website vindt u alle infor-

matie over de cursussen.  
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/cursusaanbod 

Aanmelden kan via bovenstaande link. 
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Praktijkexamens  

25  mei 2018 Examen Woonhulp 

28 mei 2018 Examen Basisvaardigheden metaal 

   (examen wordt afgenomen onder lestijd; die dag geen vrij) 

  5 juni 2018 Examen Facilitair 

  5 juni 2018 Examen Winkelmedewerker 

  7 juni 2018 Examen Facilitair 

11 juni 2018 Examen Stappenplan houtbewerken 

11 juni 2018 Examen Plantenkennis 1 & 2 

11 juni 2018 Examen Winkelmedewerker 

11 juni 2018 Examen Mig Mag 

11 juni 2018 Examen Werken in de zorg 

11 juni 2018 Examen Werken in keuken 

12 juni 2018 Examen Werken in keuken 

12 juni 2018 Examen Werken in het groen 

12 juni 2018 Examen Kinderopvang 

12 juni 2018 Examen Beheer schoolmagazijn 

12 juni 2018 Examen Wat doe je in de winkel 

13 juni 2018 Examen B-VCA (legitimatie verplicht) 

14 juni 2018 Examen Winkelmedewerker 

29 juni 2018 Examen RAS 

   Examen Woonhulp: hoor je van de docent op welke dag het is. 

 

Extra informatie 

- Leerlingen die examen doen op één van bovenstaande data hebben op de dag dat ze examen doen geen andere lessen. 

- Er kunnen altijd wijzigingen zijn in dag en tijd. De docent die de cursus verzorgt informeert je hier dan op tijd over. 

- Vragen over tijden kunnen beantwoord worden door de docent die de cursus verzorgt. 

- De behaalde certificaten/diploma's worden uitgereikt op de certificeringsavond (2 juli 2018, 19:30 uur); 

- Schoolverlaters krijgen behaalde certificaten/diploma's op de schoolverlatersavond (5 juli 2018, 19:30 uur). 

 

Toetsen Nederlands, Rekenen en Engels 

 De toetsen worden gemaakt op de iPad in de gymzaal; 

 De toetsen voor de klassen 2 vinden plaats onder lestijd; 

 De klassen 3-4-5-6 hebben op maandag 2 juli 2018 en dinsdag 3 juli 2018 geen andere lessen; 

 Een koptelefoon of oordopjes zijn noodzakelijk bij bepaalde toetsen. Leerling moet deze zelf meenemen!!! 

 De uitslag van de toetsen krijgt de leerling van de mentor. Deze worden niet uitgereikt op de certificeringsavond! 

 Er kunnen altijd wijzigingen in dag en tijd zijn. Je mentor zal je hiervan ook op de hoogte brengen. 

 

Dag    Tijdstip  Klas  Vakgebied Extra benodigdheden (zelf voor zorgen) 

Maandag 2 juli 2018  08:30-09:45 uur 2  Nederlands koptelefoon/oordopjes   

Maandag 2 juli 2018  10:00-11:15 uur 3  Nederlands koptelefoon/oordopjes   

Maandag 2 juli 2018  11:30-12:45 uur 4  Nederlands koptelefoon/oordopjes   

Maandag 2 juli 2018  13:00-14:15 uur 5-6  Nederlands koptelefoon/oordopjes   

Maandag 2 juli 2018  14:30-15:45 uur 5-6  Rekenen   

          

Dinsdag 3 juli 2018  08:30-09:45 uur 3  Engels  koptelefoon/oordopjes    

Dinsdag 3 juli 2018  10:00-11:15 uur 3  Rekenen   

Dinsdag 3 juli 2018  11:30-12:30 uur 2  Rekenen 

Dinsdag 3 juli 2018  13:00-14:15 uur 4  Rekenen   
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