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De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de PrO-Xtra klas 
zijn uiteraard welkom bij het algemene gedeelte. Deze klas 
heeft echter dezelfde mentor gehouden als afgelopen jaar en 
kennen haar dus al. Voor deze ouders is er dan ook geen pro-
gramma na de pauze.  De ouderavond is om ongeveer 20:45 uur 
afgelopen.  
 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de klassen 3 t/m 
6 worden een week later, op donderdag 19 september a.s., ver-
wacht. Het programma is zoals hiervoor beschreven.  
 
Zwemtoernooi 

Vrijdag 4 oktober 2019 zullen een 
aantal leerlingen van onze school 
deelnemen aan het zwemtoernooi 
voor Praktijkonderwijsscholen. 
Het geheel staat onder leiding van 
onze gymdocent Koen Kockmann. 

 

HAPS 
Vrijdag 20 september 2019 gaan een deel 
van de leerlingen van de klassen 2 samen 
met docenten op excursie naar HAPS in 
Apeldoorn. Zij maken daar een sprong 
terug in de tijd en komen terecht in de 
Middeleeuwen.  

Zij leven deze dag als toen: koken soep, bakken brood en hoe-
den de schapen. Kortom een actieve en leerzame dag! De leer-
lingen die meegaan naar Apeldoorn komen gewoon om 08:30 
uur op school. Zij zijn om ongeveer 16:00 uur weer op school 
terug. Alle andere leerlingen volgen het gewone lesprogramma.  
 
Website Praktijkonderwijs 
Ga naar www.twentscarmelcollege.nl, kies via <Locaties> voor 
“Praktijkonderwijs”, daar vindt u veel informatie over onze 
school. In de schoolgids en op de website vindt u alle belangrij-
ke informatie, data, vakanties, etc. De schoolgids kunt u vinden 
op de website.  
 
Bericht via de mail 

Alle correspondentie komen via e-mail naar u 
toe. Daarom is het van belang dat u er voor 
zorgt dat het juiste e-mailadres op school be-
kend is. Wijzigingen s.v.p. doorgeven aan de 
administratie. Dit kan telefonisch maar ook via 
de website: <Contact>, <Praktijkonderwijs>.  
Er opent zich dan een e-mailvenster. 

 
Af-/ziekmelden 
Af-/ziekmelden kan alleen TELEFONISCH  
door de ouder(s)/verzorger(s).  
We ontvangen de af-/ziekmelding  
graag voor 8:30 uur op telefoonnummer  
0541-532976. Geen afwezigheidsmeldingen  
‘s ochtends doorgeven via het e-mailadres  
van school of de mentor. Hij/zij is niet altijd  
in de gelegenheid om uw mail tijdig te lezen. 
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Belangrijke data 2019: 
 2 t/m 4 september Introductiekamp klas 1 
 5 september Klas 1A, 1B en PrO/BBL vrij 
 12 september Algemene ouderavond onderbouw  
   (Klassen 1, 2, PrO/BBL) 
   Aanvang 19:30 uur 
 19 september Algemene ouderavond bovenbouw 
   (Klassen 3 t/m 6) 
   Aanvang 19:30 uur 
 20 september HAPS, klas 2 
 4 oktober Zwemtoernooi 

Opening schooljaar 
Maandag 26 augustus en dinsdag 27 augustus 2019 stonden in 
het teken van de start van het schooljaar. Vanwege het grote 
aantal leerlingen, totaal 193, begon de onderbouw om 09:00 
uur en de bovenbouw om 09:30 uur. Theatergroep "The Big 
Mo" verzorgde voor beide groepen leerlingen geïmproviseerd 
theater, waarbij de inbreng van de leerlingen groot was. Behal-
ve de voorstelling waren er ook speciale lessen en groepsactivi-
teiten waaronder een bezoek aan de bioscoop in Stadstheater 
De Bond. We hopen dat we zo een basis hebben gelegd voor 
een schooljaar waarin wij respectvol met elkaar en onze omge-
ving om kunnen gaan. 
 
Noodgebouw 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de realisatie van 
twee noodlokalen. De noodlokalen staan aan de achterzijde van 
school. Maandag 16 september a.s. zullen deze lokalen in ge-
bruik worden genomen. Het zijn vooral de 5e en 6e klas die 
gebruik zullen maken van deze lokalen. Tot die tijd is het even 
improviseren. Deze week zijn er geen ruimteproblemen, omdat 
alle klassen van leerjaar 1 op kamp zijn. Volgende week zullen 
we het rooster van de beide genoemde klassen moeten aanpas-
sen. Klas 5 heeft maandag 9 september geen les. Voor klas 6 
vervallen op dinsdag het 5e en 6e lesuur.  
 
Algemene ouderavonden 
De algemene ouderavond voor de  
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  
uit de klassen 1 en 2 wordt dit school- 
jaar gehouden op donderdag 12 september a.s. aanvang 19:30 
uur. We beginnen met een algemeen gedeelte waarin de heer 
Spit in zal gaan op actuele ontwikkelingen. Na de pauze (20:00 
uur) kunnen de ouder(s)/verzorger(s) kennis maken met de 
nieuwe mentor van hun zoon/dochter/pupil. 
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Stage  
Voor veel leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 
6 worden op dit  moment stageplekken ge- 
zocht. Dat betekent dat het voor kan ko-
men dat deze leerlingen een dagdeel geen 
les hebben, in afwachting van hun stage-
invulling. We verwachten dat binnen en-
kele weken voor de meeste leerlingen de 
stage is ingevuld en het rooster gevolgd kan worden. Leer-
lingen uit deze leerjaren maken, rekening houdende met een 
heel schooljaar, voldoende onderwijstijd d.w.z. minimaal 1.000 
uur. Dus hun totale onderwijstijd komt niet in gevaar! 
 
Ouderbijdrage 

 Binnenkort ontvangt u via de Stichting 
Carmelcollege het verzoek om deel te 
nemen aan de ouderbijdrage 2019-2020. 
Mocht u vragen hebben over de ouderbij-
drage of problemen ondervinden met het 
invullen van het digitale formulier, dan 
kunt u bellen met school en vragen naar 
Monique Analbers, administratie.  
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Fietsenstalling 
Alle leerlingen, dus ook die 
leerlingen die met een elektri-
sche fiets naar school komen, 
moeten (ook) hun fiets stallen 
in de fietsenstalling voor 
school. 
 
Gratis internet in de Bibliotheek 
De Bibliotheek is een aantrekkelijke plek om rustig alleen, of 
samen met anderen, te werken. Vanaf 1 september is het ge-
bruik van internet in de Bibliotheek Oldenzaal voor iedereen, 
dus ook voor niet-leden, gratis. 

 

Er is een veilige en goede Wifiver-
binding die zonder wachtwoord toe-
gankelijk is. Met je laptop, tablet of 
smartphone maak je dus eenvoudig 
verbinding met het internet.  
 

Naast de mogelijkheid van gebruik van Wifi, zijn er ook meer-
dere pc’s aanwezig waar iedereen vrij gebruik van kan maken; 
on- of offline. 
 
 


