
Belangrijke data 2019: 
28 mei Voetbaltoernooi PrO scholen 
30 mei tm 2 juni Hemelvaart 
3 juni Ouderavond klas 2 stage,  
  aanvang 19:30 uur 
8 tm 10 juni Pinksteren 
11 juni Schoolreis Walibi  
  klassen 1 tm 4 en PrO-Xtra klas 
17 juni Excursie Amsterdam klas 6 
17 juni Voorlichting iPad  
  klas 1 schooljaar ‘19-’20, aanvang 19:30 uur 
18 juni TOA toetsen klas 5-6  
21 juni Introductie nieuwe leerlingen 
24 tm 28 juni SVA examens 
27 juni Schoolverlatersavond, aanvang 19:30 uur 
1 tm 2 juli TOA toetsen klas 1-2-3-4 
4 juli Uitreiking certificaten, aanvang 19:30 uur 
1 tm 5 juli Laatste stageweek 
 
KlasseLunch 
Donderdag 28 maart hebben de leerlingen van de klassen 1 en 
de Pro-Xtra klas meegedaan aan de KlasseLunch, een lespro-
gramma van Ik eet het beter. “Ik eet het beter” is een educatief 
platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt  
Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum, ver-
schillende initiatieven die jongeren actief aanzetten tot een 
gezonde leefstijl. Met de KlasseLunch ontdekken de jongeren 
hoe leuk en lekker toch gezond eten kan zijn.  

De leerlingen van de clusters Horeca en Huishoudkunde had-
den in de kantine de tafels mooi gedekt en gezorgd dat er meer 
dan voldoende eten op de tafels stond.  Er was brood, melk, 
gezonde beleg, rauwkost en voor ieder nog een bakje yoghurt 
met fruit. Al deze producten waren gesponsord door Albert 
Heijn. Het was een en al gezelligheid tijdens deze lunch en 
slechts een enkeling vroeg om suiker in de yoghurt! 
Het was weer een geslaagde activiteit!  
 
Schoolfotograaf 

Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar 2019-2020 komt de 
schoolfotograaf op onze 
school om alle leerlingen zo-
wel individueel als per klas te 
fotograferen. Dit ten behoeve 
van een fotopakket en ons 
leerlingvolgsysteem. Twee 
weken voor de komst van de 
fotograaf zult u middels een 
brief via e-mail hierover door 
school geïnformeerd worden. 
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Examens 
KLIK HIER voor een overzicht van de praktijkexamens en 
de toetsen van Nederlands, Engels en Rekenen 
 
Diploma Praktijkonderwijs 
U hebt in de pers al het een en ander kunnen lezen over het 
diploma voor de leerlingen in het praktijkonderwijs. Onze 
minister vindt dat ook onze leerlingen recht hebben op een 
schooldiploma en dat zijn wij van harte met hem eens! De 
schoolverlaters van dit jaar zullen dus als eerste leerlingen 
het diploma Praktijkonderwijs uitgereikt krijgen. Dat zal 
plaatsvinden op donderdag 27 juni 2019 's avonds om 19:30 
uur. 

De scholen voor Praktijkon-
derwijs in Overijssel werken 
samen om zoveel mogelijk 
met elkaar af te stemmen 
rondom dit diploma. De mi-
nister vraagt b.v. aan de scho-
len om een examenreglement 

op te stellen. Dat gaan de scholen dus samen doen, ook om 
grote verschillen tussen de scholen voor praktijkonderwijs te 
voorkomen. 
 
Schoolverlatersavond 
Donderdag 27 juni 2019 worden de certificaten en diploma’s 
aan de schoolverlaters uitgereikt. Wij nodigen alle school-
verlaters met hun ouder(s)/verzorger(s) uit om 19:30 uur in 
de kantine van onze school.  
 
De certificaten, behaald door leerlingen die geen schoolver-
later zijn, worden uitgereikt op 4 juli 2019. 
 
Cursusaanbod 2019-2020 
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 leer-
jaar 2, 3, 4 of 5 dan zal hij/zij wel-
licht het komende schooljaar een 
cursus gaan volgen. Deze cursus-
sen worden afgesloten met een 
officieel examen (en certificaat) 
die landelijk zijn erkend of de  
cursus wordt afgesloten met 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, daar-
bij lettend op de stage en de toekomstverwachtingen. Wees 
hierin wel reëel.  
 
Het is wel belangrijk dat u samen achter de keuze staat. 
KLIK HIER om het cursusaanbod te bekijken. 
 
 

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/examens_toetsen/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/cursusaanbod/


 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

OM JE AAN TE MELDEN VOOR EEN CURSUS! 
 
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus kan het voor-
komen dat een cursus niet gegeven gaat worden of op een an-
dere PrO-school kan worden gevolgd. 
 
Mocht vóór de herfstvakantie blijken dat de keuze toch niet de 
juiste is, dan kan deze worden aangepast. 
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Vakantieregeling 2019-2020 
Vakantie   Datum 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020  
Voorjaarsvakantie   15 februari t/m 23 februari 2020 
Carnaval 24 februari 2020 
Pasen 11 april t/m 13 april 2020 
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2020 (do - di) 
Hemelvaart 21 mei t/m 24 mei 2020 
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020 
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020 

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/cursusaanbod/aanmelden/

