
Belangrijke data 2018 

14 december Kerstmarkt 16:00 - 20:00 uur 

   5e - 6e uur vervallen 

   Leerlingen 12:10 uur vrij 

20 december Kerstgala bij dansschool Kolmschot  

   van 19:30 - 22:00 uur 

21 december 5e - 6e uur vervallen 

   Leerlingen 12:10 uur vrij 

22 dec. t/m  Kerstvakantie 

 6 jan. 2019 

Belangrijke data 2019 

7 januari  Start lessen 

18 januari Darttoernooi 

22 januari Open Huis 18:00 tot 21:00 uur 

28 januari Kijkmiddag leerkrachten s(bao) 

Januari/febr. Winterberg (exacte datum is nog niet bekend,  

  afhankelijk van de weersomstandigheden) 

 

Basis (vak)opleiding schoonmaak RAS 

30 november jongstleden hebben vijf 

leerlingen deelgenomen aan het examen 

“Basis (vak)opleiding schoonmaak 

RAS”.  

Alle deelnemers zijn geslaagd.  

Van harte gefeliciteerd! 

Met dit landelijk erkend diploma zijn de leerlingen goed voor-

bereid op het werken in een zorginstelling of schoonmaakbe-

drijf.   

 

Kerstmarkt 2018 

Vrijdag 14 december aanstaande organiseren wij voor de 18e 

keer onze jaarlijkse kerstmarkt! Vanaf 16:00 tot 20:00 uur zijn 

er volop activiteiten op het schoolplein en in de school.  

Door leerlingen, docenten en vrijwilligers wordt er al weken 

lang gewerkt aan werkstukken, versnaperingen etc. voor de 

kerstmarkt. Op het schoolplein treft u o.a. aan kraampjes met 

kerstbakjes, kerstbomen, metaalwerkstukken, een smid, scha-

pen, midwinterhoornblazers, warme broodjes etc. Binnen zijn 

er ook allerlei kraampjes met daarin door leerlingen gemaakte 

creaties en lekkernijen w.o. oliebollen en kniepertjes. Verder is 

er een dansvoorstelling, zijn er oudhollandse spelen, leuke 

spelletjes en activiteiten voor kinderen. In de schoolkantine is 

een grandioze loterij met leuke prijzen die beschikbaar zijn 

gesteld door diverse sponsoren.  

Ook de kerstman  

zal niet ontbreken.  

Iedereen die maar  

wil mag met hem  

op de foto. 

 

U bent van harte wel-

kom op 14 december! 
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De opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar naar Make-a-

Wish. Make-a-Wish is een organisatie die de allerliefste wen-

sen vervult van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige 

soms, zelfs levensbedreigende ziekte. 

 

 

 

 
 

 

Kerstgala 20 december 2018 (zie bijlage) 

Kerstvakantie 

Voor de leerlingen begint de kerstvakantie vrijdag 21 december 

2018 om 12:10 uur en duurt tot en met zondag 6 januari 2019.  

Maandag 7 januari 2019 beginnen de lessen weer. 

 

Vervanging onderwijsassistent PrO-Xtra klas 

Emily Geerdink, onderwijsassistent PrO-Xtra klas, gaat vanaf 

21 december aanstaande met zwangerschapsverlof. Haar taken 

zullen vanaf 7 januari 2019 worden waargenomen door  

Bastiaan Lammers. Bastiaan komt donderdag 13 december aan-

staande kennismaken met de leerlingen van de PrO-Xtra klas. 

 

Diploma praktijkonderwijs en portfolio 

U hebt het de afgelopen week ongetwijfeld over gelezen in de 

krant of gezien op de TV. De minister van Onderwijs, Arie Slob 

heeft besloten dat hij het wettelijk vast wil leggen dat ook de 

leerlingen van het praktijkonderwijs een diploma gaan krijgen! 

Daar zijn wij ook heel erg blij mee. Het betekent erkenning 

voor het werk dat de leerling de hele schoolperiode heeft ver-

richt. De minister gaat nu eerst met de scholen in gesprek hoe 

zo’n diploma vorm moet krijgen.  

Hij wil de volgende uitgangspunten hanteren: 

 Het diploma heeft een positieve insteek: dus belonen, 

waarderen en erkennen wat de leerling kan. 

 Het diploma kent ‘geen harde lat’ en creëert dus geen ni-

veauverschillen binnen school. Daarmee is het dus ge-

schikt om aan alle leerlingen op school te geven. 

 Het diploma kent een invulling die per school kan ver-

schillen. 

 Het diploma zorgt voor erkenning bij zowel leerlingen als 

ouders. 

 Het diploma sluit aan op het huidige examenstelsel voor 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Twents Carmel College, afd. Praktijkonderwijs, Leliestraat 1, 7572 VD Oldenzaal 

E-mail: praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl 

Internetsite: www.twentscarmelcollege.nl 
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Onze school kent al lange tijd het “Getuigschrift praktijkonder-

wijs”. Bij dit getuigschrift werden tevens de behaalde certifica-

ten en andere diploma’s meegegeven. Dat verschilde per leer-

ling. Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen ook wij over-

gaan tot het uitgeven van een diploma. Bij dit diploma hoort 

dan tevens een portfolio, zeg maar bewijzenmap. Daarin wor-

den de al behaalde certificaten en diploma’s opgenomen. Via 

dit infobulletin zullen wij u op de hoogte houden van de ont-

wikkelingen. Ook met onze ouderraad zullen wij dit bespreken.  

 

Pilot start onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo 

Onze school gaat zich, samen met de vmbo locatie Potskamp-

straat, opgeven voor deelname aan deze pilot. Maximaal 30 

PrO scholen mogen het komende schooljaar 2019-2020 samen 

met een vmbo school een onderbouwklas inrichten voor leer-

lingen op het grensvlak PrO/vmbo. In deze onderbouwklas 

wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het 

vmbo. Leerlingen die dat kunnen, stromen na twee of drie jaar 

door naar de bovenbouw van het vmbo. Zodra wij een bevesti-

ging krijgen van deelname aan deze pilot komen wij hierop 

terug! 

 

Ook gaan wij samen met het ROC van Twente bekijken of wij 

de overstap van leerlingen naar het ROC kunnen vergemakke-

lijken. Dat zou b.v. kunnen door een gedeelte van de Entree 

opleiding op onze school te verzorgen. Er zijn PrO scholen die 

daar al meer ervaring mee hebben opgedaan. Ook hierover 

zullen wij u t.z.t. nader informeren. 

 

Open Huis 

Dinsdag 22 januari 2019 is er Open Huis van 18:00 uur tot 

21:00 uur. Open Huis is vooral bedoeld voor ouders en kin-

deren die op het punt staan een keuze voor het vervolgonder-

wijs te maken. Uiteraard zijn collega’s van scholen en andere 

belangstellenden ook van harte welkom! 

 

In bezit hebben van (illegaal) vuurwerk!!! 

De eerste knallen van (illegaal) vuurwerk 

zijn omstreeks de herfstvakantie al gehoord. 

Zoals bekend is het in bezit hebben, hande-

len of afsteken van (illegaal) vuurwerk op 

school verboden (en wettelijk strafbaar). 

Wij hebben als Twents Carmel College af-

spraken met de politie gemaakt over hoe om te gaan met leer-

lingen die deze regel overtreden.  

Hieronder staat in het kort aangegeven welke stappen er worden 

gezet bij het aantreffen, in bezitten hebben, afsteken of verhan-

delen van vuurwerk: 

 Ouders van de leerling worden door school in kennis ge-

steld van het strafbare feit en de zaak wordt overgedragen 

aan de politie. 

 School licht de politie in en politie komt op school. 

 De politie neemt het vuurwerk in beslag. 

 Politie neemt contact op met de ouders van de leerling. 

 De leerling wordt verwezen naar HALT. 

 School bepaalt een passende straf  

(schorsing behoort tot de mogelijkheden). 
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Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019! 



 
 
 
Ook dit jaar organiseert de school een Kerstgala voor leerlingen en docenten. 
Het Kerstgala 2018 vindt plaats op: 
 

donderdag 20 december 
 

Waar : Dansschool Kolmschot 
Adres : Meijbreestraat 28 in Oldenzaal 
Tijd : 19:30 – 22:00 uur 
 
Kleding: 
We stellen het op prijs wanneer iedereen in kerststijl gekleed is. Dit hoeft niet verplicht een 
galajurk voor meisjes of een kostuum voor jongens te zijn. Het zou prachtig zijn wanneer de 
kleding voor die avond anders is dan de kleding die gedragen wordt op een normale lesdag. 
Een kledingstuk lenen of advies hierover vragen aan de mentor is altijd mogelijk. 
 
Muziek: 
Elke klas wordt gevraagd om een TOP-5 te maken. 
Dansschool Kolmschot zal deze spetterende nummers die avond afspelen. 
 
Foto’s: 
Wederom zal de green screen er staan, zodat er prachtige foto’s gemaakt kunnen worden. 
 
Consumptiebonnen: 
De leerling ontvangt bij binnenkomst 2 gratis consumptiebonnen.  
Vanaf de derde consumptie is dit voor eigen rekening. Een consumptie kost € 1,70. 
 
Consumpties: 
Er wordt geen alcohol geschonken. Leerlingen die alcohol bij zich hebben of vooraf hebben 
gedronken wordt de toegang geweigerd. 
 
Rookvrij: 
We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat we ook rookvrij zijn tijdens schoolactiviteiten die 
georganiseerd worden. 
 
Entreeprijs: 
Een kaartje voor het kerstgala is: € 3,00 per persoon. 
Vanaf 10 december 2018 kan een kaartje bij de mentor gekocht worden. 
 
We rekenen op de komst van veel leerlingen en wensen iedereen een feestelijke en 
onvergetelijke avond. 
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