
Belangrijke data 2020: 
7 februari Darttoernooi (i.p.v. 24 januari 2020) 
11 februari Voortgangsbespreking klassen 1 t/m 3 en  
  PrO Xtra-klas 
15 t/m 23 febr. Voorjaarsvakantie 
24 februari Rosenmontag 
  Leerlingen vrij 
25 februari Studiedag personeel 
  Leerlingen vrij 
16 maart Informatieavond gemeente 
  voor schoolverlaters 
18 maart Basketbaltoernooi 
 
Noteer ook alvast onderstaande data in uw agenda: 
31 maart Voortgangsbespreking klas (4) 5-6 
7 april Studiemiddag personeel  
  Leerlingen 12.10 uur vrij 
 
Opbrengst Kerstmarkt 2019 
Vrijdag 13 december 2019 werd voor het 19de achtereenvolgen-
de jaar de kerstmarkt georganiseerd. Menig bezoeker keerde 
huiswaarts met een gekocht artikel en/of een gewonnen prijs. 
Alle activiteiten bij elkaar leverden het geweldig bedrag van 
€ 2.500,00 op!  

De opbrengst ging dit jaar naar WarChild. 
WarChild creëert veilige plekken voor kin-
deren in oorlog. In oorlogsgebied helpt 
WarChild kinderen hoe zij conflicten 
vreedzaam op kunnen lossen, hun zelfver-
trouwen vergroten en organiseren creatieve 
activiteiten 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 bou-
wen. 
 
Kerstgala 2019 

Donderdag 20 december 2019 werd voor 
de 9de achtereenvolgende keer het kerst-
gala gehouden. Dit jaar was het kerstgala 
voor het eerst bij danscentrum Rouw-
horst in Oldenzaal. Er werd volop ge-
danst en de sfeer was grandioos. Onder 
de leerlingen werd een prijs uitgereikt 
aan de best geklede man en vrouw. Het 
kerstgala was net als voorgaande jaren 
weer een daverend succes.  
 

Open Huis 
Dinsdag 21 januari 2020 was er op onze school Open Huis 
van 18.00 uur tot 20.30 uur. Er was veel belangstelling van 
ouders en kinderen die op het punt staan om dit jaar of volgend 
jaar een keuze te maken voor het vervolgonderwijs.  
 
Voortgangsbesprekingen 
De komende week zijn er voortgangsbesprekingen voor de 
klassen 1, 2, 3 en de PrO Xtra-klas. 
De ouders van de leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen binnen-
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 kort de uitnodiging voor bespreking van het arbeidskundig 
onderzoek.  
De ouders van de leerlingen uit leerjaar 5 en 6 hebben op  
31 maart aanstaande de voortgangsbespreking. 
 
Extra informatieavond ouder(s)/verzorger(s)/school-
verlaters klas 5 en 6. 
De leerlingen van klas 5 en 6 
en hun ouders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen.  
Tijdens deze avond zal er in algemene zin ingegaan worden op 
de wijze waarop school de bemiddeling naar werk voor de 
schoolverlaters van dit jaar probeert af te ronden. De wetgeving 
op dit gebied heeft ervoor gezorgd dat ook de gemeenten een 
belangrijke rol spelen bij de arbeidsbemiddeling van leerlingen 
van het praktijkonderwijs. De contactpersonen van de gemeen-
ten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn ook tijdens deze bij-
eenkomst aanwezig. 
 
Ouderraad 
Afgelopen week is er overleg geweest met onze ouderraad. 
Enkele punten uit dit overleg: 
➢ Contact ouders/school 

De school heeft in het Jaarplan 2019-2020 aangegeven dat 
zij de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij school 
willen vergroten. Hoe kunnen we dat het beste doen? Zijn er 
suggesties? Er is in ieder geval aangegeven dat er in de uit-
nodiging voor de algemene ouderavond duidelijker moet 
worden omschreven wat de specifieke aandachtspunten van 
het betreffende leerjaar zijn. Ouders zijn dan beter geïnfor-
meerd en zullen de ouderavond eerder bezoeken. Hebt u ook 
suggesties om de betrokkenheid te vergroten, stuur dan een 
mail naar praktijkonderwijs@carmelcollege.nl. 

➢ PROFIJT 
Wij hebben gesproken over het leerlingvolgsysteem PRO-
FIJT. De vraag was of de ouder(s)/verzorger(s) vaak in dit 
systeem kijken? Leden van de ouderraad vinden het systeem 
niet gebruiksvriendelijk. Men moet veel doorklikken om bij 
de gegevens te komen en de portfolio van de leerling is niet 
altijd gevuld. De toelichtingen die docenten geven i.v.m. de 
voortgangsrapportage worden veel gelezen! I.p.v. met de 
eigen inlogcode kijken ouders vaak met hun zoon of dochter 
mee.  
Vanuit school hebben wij regelmatig contact met de makers 
van PROFIJT. We zullen de opmerking over de gebruiks-
vriendelijkheid aan hen doorgeven. 

 

Social media 
De afgelopen dagen is er in klas 1A veel 
onrust geweest door het gebruik van sociale 
media. Deze onrust heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat er leerlingen zijn geschorst van-
wege het ernstig beledigen en bedreigen van 
medeleerlingen. In een brief aan de ouders is 
hen het advies gegeven om het gebruik van sociale media als 
b.v. WhatsApp maar ook Instagram te volgen, of in sommige 
gevallen nog beter, het gebruik van sociale media te verbieden. 
Gelukkig hebben we met de betrokken ouders goed contact. 

16 maart 2020 
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Het is van groot belang om als ouders 
en school hier gezamenlijk in op te 
trekken! Samen moeten we proberen 
om de kinderen te leren op een juiste 
manier om te gaan met sociale media; 
die vormen immers een belangrijk 
onderdeel van de huidige maatschappij. Hieronder volgen nog 
enkele tips m.b.t. het gebruik van social media: 

1. Laat uw kind nooit alleen met een computer, zorg dat u uw 
kind kunt zien als hij achter de computer zit. 

2. Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen 
en met wie ze praten en toon interesse als uw kind iets wil 
vertellen of laten zien. 

3. Surf regelmatig samen met uw kind. Neem de tijd om te 
zien wat uw kind op het internet doet, wat zijn of haar inte-
resses zijn en leer zelf ook werken met de programma's die 
uw kind gebruikt. 

4. Maak duidelijke afspraken met uw kind over het internet-
gebruik zoals de tijd die online wordt doorgebracht (kijk 
hiervoor ook op ‘Hoe word je een goede digitale burger – 
kind)’. 

5. Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waar-
uit geen persoonlijke informatie kan worden afgeleid. 
Voorkom vooral suggestieve namen zoals 'lovelygirl'. 

6. Instrueer kinderen om geen persoonlijke gegevens aan 
onbekenden te geven (adres, telefoonnummer, bankreke-
ningnummer, etc.). 

7. Maak uw kind duidelijk dat de virtuele wereld een schijn-
wereld is. Wat gepresenteerd wordt als echt kan een ver-
zinsel zijn. 

8. Bekijk zo nu en dan de historie van de browser. Hier kunt 
u zien waar ze geweest zijn. Instrueer tieners dat de histo-
rie niet gewist mag worden. 

9. Zorg dat er een goede virusscanner op uw computer staat 
en ververs regelmatig de bijbehorende database van beken-
de virussen. Vraag uw kinderen het u te melden wanneer 
de computer 'raar' doet. 
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10. Schakel bij steeds terugkerende dreigmail de school in. 
11. Praat met andere ouders, die u kunnen steunen. Bijvoor-

beeld op het Forum van www.ouders.nl. Ook kunt u te-
recht bij het gratis telefoonnummer 0800-5010 (voorheen 
de onderwijstelefoon). Geen enkele ouder vindt het goed 
dat hun kind via WhatsApp, etc. lastig wordt gevallen; 
soms weten ouders niet welke rol hun eigen kind speelt bij 
incidenten. Maar probeer met de andere betrokken ouders 
in gesprek te gaan. Daarmee geeft u zelf het goede voor-
beeld! 

 
 
 
 

Graag extra aandacht voor onderstaande data 
 
Extra studiemiddag, leerlingen 12.10 uur vrij 
Dinsdag 7 april 2020 is er een extra studiemiddag voor het per-
soneel. De leerlingen zijn deze dag om 12.10 uur vrij. 
 
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 landelijke examens op de overige locaties al op  
7 mei starten, begint de meivakantie dit schooljaar op donder-
dag 23 april en eindigt deze op dinsdag 5 mei. Door u hier 
nogmaals op te wijzen, willen wij voorkomen dat u een vakan-
tie of andere activiteit op lesdagen plant. Wij kunnen daarvoor 
namelijk geen toestemming geven, omdat wij ons moeten hou-
den aan de wet op leerplicht. 
 


