
Belangrijke data 2019: 
 13 december Leerlingen 12:10 uur vrij 

5e en 6e uur vervallen 
Kerstmarkt 16:00 - 20:00 uur 

 19 december Kerstgala bij Rouwhorst 
19:30 - 22:00 uur 

20 december 5e en 6e uur vervallen 
Leerlingen 12:10 uur vrij 

21 dec. t/m 

5 jan. 2020  Kerstvakantie

Belangrijke data 2020: 
 6 januari Start lessen 
 15 januari Kijkmiddag voor IB-ers/leerkrachten scholen 

van herkomst van de 1e jaarsleerlingen 
 21 januari Open Huis  

18:00 - 20:30 uur  . 
 24 januari Darttoernooi 

Kiwanis Talent Award 
Donderdag 21 november 2019 vond de feestelijke uitreiking 
plaats van de Kiwanis Talent Award in het stadhuis van Olden-
zaal.  

Van elke categorieën, te weten 
Kunst & wetenschap, Netwerk & 
sport en Ambacht & innovatie 
werd de winnaar bekend gemaakt. 
Per categorie werden korte film-
pjes gepresenteerd op een groot 
scherm waar de genomineerde 
zichzelf voorstelden en vertelden 
over zijn/haar eigen talenten. In de 
categorie Kunst & wetenschap was 
Marlon Miesen (6 VWO De Thij), 
voor de categorie Netwerk & Sport 
Lars Damink (6 VWO Lyceum-
straat) en in de categorie Ambacht 
& innovatie huis werd Arno Tönis 
(Praktijkonderwijs) als eindwin-
naar uitgeroepen. Elke winnaar 

kreeg € 1.000,00 om zijn talent verder te ontwikkelen. 
Arno van harte gefeliciteerd met jouw prijs!  

Cursus bosmaaien 
Op woensdag 4 en donderdag 5 december nemen 7 leerlingen 
deel aan de cursus bosmaaien.  

De cursus richt zich op het veilig en verantwoord gebruik van 
de bosmaaier en wordt gegeven door het bedrijf Racum Artes 
van Richard Pastoors.  

Kerstmarkt 2019 
Vrijdag 13 december aanstaande organiseren wij voor de 19e 
keer onze jaarlijkse kerstmarkt! Vanaf 16:00 tot 20:00 uur zijn 
er volop activiteiten op het schoolplein en in de school.  
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 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, me-
taalwerkstukken, een smid, 
schapen, midwinterhoornbla-
zers, 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 welkom op 13 december! 
De opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar naar WarChild.  
WarChild creëert veilige plek-
ken voor kinderen in oorlog. In 
oorlogsgebied helpt WarChild 
kinderen hoe zij conflicten 
vreedzaam op kunnen lossen, 
hun zelfvertrouwen vergroten en 
organiseren creatieve activitei-
ten rondom thema's als ongelijk-
heid, discriminatie en religie. De 
bescherming van een veilige 
plek geeft kinderen in oorlog de 
kans om te spelen, leren en weer 
aan een toekomst te bouwen. 

Kerstgala 19 december 2019 (zie bijlage) 

Waar : Rouwhorst Dans- en Partycentrum 
Tijd : 19:30 - 22:00 uur 

Kerstvakantie 
Voor de leerlingen begint de kerstvakantie vrijdag 20 december 
om 12:10 uur en duurt tot en met zondag 5 januari 2020.  
Maandag 6 januari 2020 beginnen de lessen weer. 

 Kerstgala 19 december 2019 

vrijdag 13 december 2019 
Kerstmarkt  

Twents Carmel College, 
Praktijkonderwijs 

16:00 uur - 20:00 uur 
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Open Huis 
Dinsdag 21 januari 2020 is er op 
onze school Open Huis van 18:00 uur 
tot 20:30 uur. Open Huis is vooral 
bedoeld voor ouders en kinderen die 
op het punt staan een keuze voor het 
vervolgonderwijs te maken. Uiteraard 
zijn collega’s van scholen en andere 
belangstellenden ook van harte welkom! 
 
Afwijkende data meivakantie 2020 
Dit schooljaar wijkt de meivakantie in het voortgezet onderwijs 
af van de vakantie in het basisonderwijs.  

 
 
Let u op de juiste  
vakantiedata!!!!! 
 

 
 

De meivakantie in het voortgezet onderwijs is dit schooljaar 
van 23 april t/m 5 mei 2020. Omdat de examens al op 7 mei 
starten, begint de meivakantie dit schooljaar op donderdag 23 
april en eindigt deze op dinsdag 5 mei. Door u hier nogmaals 
op te wijzen, willen wij voorkomen dat u een vakantie of ande-
re activiteit op lesdagen plant. Wij kunnen daarvoor namelijk 
geen toestemming geven, omdat wij ons moeten houden aan de 
wet op leerplicht. 
 
Vervolg pilot praktijkonderwijs/vmbo 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een PrO/BBL klas in het 
1ste leerjaar. Het is de bedoeling dat deze leerlingen aan het 
eind van het 2e leerjaar de overstap kunnen maken naar het 
vmbo. Of dat voor iedere leerling lukt weten we nu natuurlijk 
nog niet maar de resultaten tot nu toe zijn hoopgevend!  
Ook in het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaan we (waar-
schijnlijk) weer beginnen met een nieuwe 1ste klas PrO/BBL. 
Er is weer een aanvraag ingediend bij het ministerie en het 
wachten is op definitieve goedkeuring. 
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Diploma praktijkonderwijs en examenreglement 
Ook dit schooljaar zullen onze schoolverlaters aan het eind van 
het schooljaar het diploma Praktijkonderwijs en een getuig-
schrift krijgen uitgereikt. Er is inmiddels een landelijke werk-
groep geformeerd die zich bezighoudt met het opstellen van 
een examenreglement. In dit reglement zijn de voorwaarden 
opgenomen waar de leerling aan moet voldoen wil hij/zij in 
aanmerking komen voor het diploma. Er worden geen landelij-
ke eisen gesteld. In onze regio (Overijssel) willen de PrO-
scholen komen tot een gezamenlijk reglement. Je kunt b.v. 
denken aan een portfoliomap waarin de leerling zijn/haar certi-
ficaten en stagebeoordeling opneemt. Ook zou een eindexa-
mengesprek een mogelijkheid kunnen zijn. Voordat het school-
diploma officieel wordt ingevoerd dient er een wetswijziging 
plaats te vinden. De minister hoopt dat de wetswijziging voor 1 
september 2021 is afgerond. Het diploma zou dan voor het 
schooljaar 2021-2022 officieel kunnen worden ingevoerd. 
 
In bezit hebben van (illegaal) vuurwerk!!! 
De eerste knallen van (illegaal) vuurwerk 
zijn omstreeks de herfstvakantie al ge-
hoord. Zoals bekend is het in bezit heb-
ben, handelen of afsteken van (illegaal) 
vuurwerk op school verboden (en wette-
lijk strafbaar). Wij hebben als Twents 
Carmel College afspraken met de politie 
gemaakt over hoe om te gaan met leer-
lingen die deze regel overtreden. Hieron-
der staat in het kort aangegeven welke stappen er worden gezet 
bij het aantreffen, in bezitten hebben, afsteken of verhandelen 
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.) 
 

 

 

 

 

 

Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020!  



Ook dit jaar organiseert de school een Kerstgala voor leerlingen en docenten. 
Het Kerstgala 2019 vindt plaats op: 

donderdag 19 december 2019 

Waar : Rouwhorst Dans-en Partycentrum 
Adres : Ootmarsumsestraat 9, 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. 
Deze spetterende nummers zullen die avond worden afgespeeld. 

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 € 2,00. 

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 9 december 2019 kan een kaartje bij de mentor gekocht worden. 
Dit kaartje lever je in bij binnenkomst. 

We rekenen op de komst van veel leerlingen en wensen iedereen een feestelijke en 
onvergetelijke avond. 


