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Belangrijke data 2019: 
 4 juli Uitreiking certificaten, aanvang 19:30 uur 
 1 t/m 5 juli Laatste stageweek 
 5 juli Inleveren boeken, kluisjes leeg en open 
 8 juli Sportdag en barbecue 
 8 juli PROFIJT- en TOA-bespreking met 
   leerlingen klas 4 
 9 en 10 juli Voortgangsbespreking alle klassen,  
   behalve klas 4 
13 juli t/m 25 aug. Zomervakantie 

 
 
 
 
 

 
 
Schooldiploma PrO/schoolverlatersavond 
Donderdag 27 juni jl. hebben onze schoolverlaters het 1e 
schooldiploma Praktijkonderwijs mogen ontvangen!  
Na het welkomstwoord was er voor elke schoolverlater een 
persoonlijk woordje van de mentor waarbij ingegaan werd op 
het eindresultaat.  
Samen met het diploma ontvingen zij in een keurige map het 
stageverslag met de bijbehorende beoordeling. In de map ku-
nen de leerlingen, de al eerder behaalde diploma’s en certifica-
ten in de afgelopen schooljaren, toevoegen. Als presentje van 
school kregen de leerlingen de examenvlag! Namens de geza-
menlijke ouderraden ontvingen de leerlingen een powerbank! 
Na afloop van de diploma-uitreiking werd er nog gezellig na-
gepraat onder het genot van een hapje en een drankje.  
 
Het komende schooljaar wordt er landelijk gesproken over de 
invoering van een examenreglement voor de PrO scholen. Zo-
dra het reglement beschikbaar is, de verwachting is dat dat nog 
wel even gaat duren, zullen wij de leerlingen en u informeren. 
 
Uitreiking certificaten 
Donderdagavond 4 juli 2019 worden tijdens een feestelijke 
bijeenkomst certificaten/diploma’s uitgereikt. De avond begint 
om 19:30 uur en is toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s) en 
de geslaagde! Onder het toeziend oog van de aanwezigen ne-
men de leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6, niet zijnde school-
verlaters, hun certificaat/diploma dan in ontvangst. 
 
Boeken inleveren 
Vrijdag 5 juli moeten alle geleende boeken zijn ingeleverd bij 
de mentor.  

Boeken die moeten worden ingeleverd zijn 
voorin voorzien van een sticker. Vaak heb-
ben deze boeken ook een harde kaft. Werk-
boeken waarin is geschreven hoeven niet 
ingeleverd te worden. Mocht er twijfel zijn, 
laat uw zoon/dochter/pupil dit navragen bij 
zijn/haar mentor. Niet ingeleverde, of be-
schadigde boeken, worden bij de ouder(s)/
verzorger(s) in rekening gebracht. 

Kleding en kluisjes 
Onze conciërge, de heer Hengelman, heeft het afgelopen 
schooljaar weer kleding, schoenen, jassen e.d. verzameld die  
de leerlingen op school hebben laten liggen. Ook dit jaar is er 
weer veel blijven liggen. Is uw zoon/dochter/pupil iets kwijt?  
Vrijdag 5 juli en maandag 8 juli liggen alle achtergebleven 
spullen in de kantine en kunnen ze worden meegenomen.  
Ook tijdens de voortgangsbesprekingen zal de kleding in de 
kantine liggen. Kijkt u even met uw zoon/dochter/pupil of er 
nog kleding van hem/haar bij ligt. Na afloop wordt de kleding 
ter beschikking gesteld aan een goed doel. 
 
Vrijdag 5 juli moeten alle kluisjes leeg en open zijn. 
 
Sportdag/afsluiting schooljaar 
Maandag 8 juli worden alle leerlingen 
om 08:30 uur op school verwacht en 
gaan we op de fiets naar het FBK  
stadion in Hengelo voor onze sportdag.  
De leerlingen moeten thuis hun sport-
kleding al aantrekken! Ze krijgen een 
sportief programma aangeboden. Na 
afloop fietsen de leerlingen weer terug 
naar school voor de feestelijke afsluiting 
met een barbecue. Rond 14:00 uur is deze dag afgelopen. 
 
Voortgangsbespreking 
Dinsdag 9 en woensdag 10 juli 2019 vinden de laatste voort-
gangsbesprekingen plaats voor alle klassen, behalve de klassen 
4. Ouders hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen per  
e-mail en de brief met daarop het tijdstip waarop u wordt ver-
wacht, wordt binnenkort of is reeds meegegeven aan uw zoon/
dochter/pupil. Tijdens deze gesprekken maakt u tevens kennis 
met de nieuwe mentor van uw zoon/dochter/pupil.  
 
 
 
 
In PROFIJT kunt u zien hoe het staat met de voortgang. 
We raden u aan om voor de bespreking in PROFIJT te kijken! 
Dan weet u ook hoe het er voor staat en wat u kunt vragen.  
In verband met de recente besprekingen van het arbeidskundig 
onderzoek vindt er voor klas 4 geen voortgangsbespreking 
plaats. Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) toch een gesprek wen-
sen dan kan er contact worden opgenomen met de mentor. 

 
Opening schooljaar 2019-2020 
Het nieuwe schooljaar start op maandag 26 augustus. 
De eerste twee dagen van het schooljaar staan in het teken van 
groepsvorming en respect. Afhankelijk van het programma krij-
gen de leerlingen maandag 26 of dinsdag 27 augustus de boe-
ken en het rooster mee. 
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Programma 
Maandag 26 augustus 2019 
Leerlingen onderbouw (leerjaar 1 en 2) en PrO-Xtra 
09:00 - 14:20 uur  Alle leerlingen gaan eerst    
  naar eigen klas. 
  Daarna is er een afwisselend  
  programma per klas bestaande uit de  
  opening, een voorstelling, workshops,  
  mentor- en praktijklessen 
Leerlingen bovenbouw (leerjaar 3, 4, 5 en 6) 
09:30 - 14:20 uur  Alle leerlingen gaan eerst naar eigen klas. 
  Daarna is er een afwisselend  
  programma per klas bestaande uit de  
  opening, een voorstelling, workshops,  
  mentor- en praktijklessen 
Dinsdag 27 augustus 2019 
Alle leerlingen 
08:30 - 14:20 uur   Afwisselend programma per klas  
   bestaande uit workshops, mentor- en 
   praktijklessen 
Woensdag 28 augustus 2019 
Alle leerlingen 
08:30 - 14:20 uur   Lessen volgens rooster voor alle leer- 
   lingen. 
 
Personeelsmutaties 
Er zijn een aantal mutaties wat personeel betreft. Marianne 
Kamphuis, onze vakdocent Huishoudkunde en tevens co-
mentor van klas 2A, gaat met pensioen. Ruim 26 jaar heeft zij 
gewerkt voor onze school en de leerlingen! We bedanken haar 
voor haar tomeloze inzet voor de leerlingen en haar collegiali-
teit. Zij wordt opgevolgd door de heer Gerrit Nijhof. Gerrit 
heeft sinds 2004 gewerkt op de locatie Potskampstraat van het 
Twents Carmel College. Daar verzorgde hij de praktijk- en 
theorielessen Serveren, Koken, Bakken en Recreatie. We ver-
welkomen hem als nieuwe collega en wensen hem veel succes 
en werkplezier! Vanwege de groei van het aantal leerlingen is 
er een vacature ontstaan als mentor. In die vacature is de heer 
Tom Spitshuis benoemd. Tom heeft het afgelopen jaar hier veel 
werkervaring opgedaan; hij heeft geruime tijd Ingrid Hilgerink 
vervangen. Ook Tom wensen we veel succes en werkplezier. 
 
Noodgebouw 
Door de groei van het aantal leerlingen is ons gebouw te klein 
en kunnen we inpandig geen leslokaal meer creëren. Het is de 
bedoeling dat er een noodgebouw geplaatst wordt bestaande uit 
een tweetal lokalen. We zetten alles op alles om dit noodge-
bouw voor het begin van het schooljaar te realiseren! 
 
PrO/BBL klas 
Zoals we eerder al hebben laten weten starten we komende 
schooljaar met een PrO/BBL klas. De leerlingen in deze klas 
volgen het theorieprogramma van het vmbo; de lessen van dit 
programma worden grotendeels verzorgd door de collega’s van 
de locatie Potskampstraat. De praktijklessen daarentegen wor-
den verzorgd door de vakdocenten van het PrO. De doelstelling 
is om de leerlingen door te plaatsen naar de bovenbouw van het 
vmbo.  

Verdeling mentoren 

PrO-Xtra: Juf Noortje Timmerman, 
onderwijsassistent juf Emily Geerdink 

Leerjaar 1: 
1A Meneer Tom Spitshuis 
1B Juf Evelien Rosink 
PrO/BBL Juf Jessie Riemersma 
Leerjaar 2: 
2A Juf Ingrid Hilgerink 
2B Juf Inge van Eerden 
2C Meneer Alphons Pross 
Leerjaar 3: 
3A Meneer Jan Maas 
3B Juf Franka Oude Nijhuis 
3C Juf Cilia Wennink 
Leerjaar 4: 
4A Juf Sylvia van Nimwegen 
4B Meneer Stanly ten Dam 
Leerjaar 5: 
5 Meneer Hans Pijnappel 
Leerjaar 6: 
6 Meneer Leo Beuger 
 
Werkkleding 
Ouder(s)/verzorger(s) die voor hun zoon/dochter/pupil nieuwe 
werkkleding willen aanschaffen, wijzen we op de mogelijkheid 
om dat bij de firma Buurman te doen. Zij leveren een overall en 
veiligheidsschoenen voor € 57,50 (inclusief BTW). U kunt de 
firma Buurman vinden aan de Lübeckstraat 1 te Oldenzaal. 
 
Terugbetaling borg kluissleutel 
Er wordt vanaf schooljaar 2019-2020 geen borg meer gevraagd 
voor de kluisjes. Leerlingen krijgen, bij de start op onze school 
de beschikking over een kluisje en leveren de kluis- 
sleutel daarvan weer in als ze onze school verlaten.  
Raakt een leerling de sleutel kwijt dan wordt er een  
onkostenvergoeding gevraagd van € 15,00. 
Deze nieuwe regeling gaat in met ingang van het komend 
schooljaar. Leerlingen die in voorgaande jaren € 5,00 borg heb-
ben betaald krijgen deze terugbetaald in de maand september 
2019. 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
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