
Belangrijke data 2019: 
 10 oktober Ouderavond PROFIJT 
 17 oktober Halloweenparty,  
   aanvang 19:15 uur 
19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
 4 november Schoolfotograaf 
 6 november Voetbaltoernooi 
 19 november Studiedag personeel,  
   leerlingen vrij 
 3 december Voortgangsbespreking 4-5-6 
 
HAPS 

Vrijdag 20 september 2019 zijn een deel 
van de leerlingen van de klassen 2 samen 
met docenten op excursie naar HAPS in 
Apeldoorn geweest. Zij maakten daar een 
sprong in de tijd en kwamen in de Middel-
eeuwen terecht. Gedurende de dag kregen 
de leerlingen allerlei taken zoals brood 
gebakken, oven voor het brood opstoken, 

soep maken, hout gehakt en schapen hoeden. Mede door het 
fantastische weer hebben alle leerlingen enorm genoten van 
deze fantastische dag.  
 
Overleg met de ouderraad 
Op dinsdag 24 september 2019 heeft het 
eerste overleg van dit schooljaar met de 
ouderraad plaatsgevonden. Enkele punten 
die we hebben besproken: 
Belangstelling algemene ouderavond 
De belangstelling voor de onlangs gehouden ouderavonden 
was ronduit teleurstellend! Bij de klassen 1 en 2 was 49 % van 
leerlingen vertegenwoordigd terwijl de opkomst bij de ouders 
uit de klassen 3,4,5 en 6 nog lager was nl. 39%. Blijkbaar ma-
ken wij de ouders het belang van de komst op die avond niet 
genoeg duidelijk. Toch is de ouderraad van mening dat we ook 
volgend jaar die algemene ouderavonden moeten houden. We 
zullen op de uitnodiging nog duidelijker vermelden wat de on-
derwerpen zijn die, behalve de kennismaking met de mentor, in 
de verschillende klassen aan bod komen! 
Gebruik mobiele telefoon 

De school constateert dat het gebruik of liever 
gezegd misbruik van de mobiele telefoon op ge-
zette tijden voor overlast en onrust in de klassen 
zorgt. Met name het versturen van WhatsApp-
berichten over en weer tussen leerlingen zorgt 
voor veel onbegrip, misverstanden en boosheid. 

School probeert daar alert op te zijn door bij signalering direct 
met betrokken leerlingen en ouders in gesprek te gaan. Alleen 
samen kunnen we hier wat aan doen. Het heeft geen zin, ook 
niet volgens de ouderraad, om over te gaan tot een verbod van 
het gebruik van de mobiel. Het is onze gezamenlijke taak, ou-
ders en school, om leerlingen te leren hoe ze om moeten gaan 
met Social Media! 
Noodlokalen in gebruik 
Sinds maandag 16 september hebben we onze noodlokalen in 
gebruik. Zowel leerlingen als docenten zijn enthousiast over de 
het gebouw en de beschikbare faciliteiten. Vooral de leerlingen 

Infobulletin  
nr: 2  Datum: 10-10-2019 

uit de bovenbouw maken gebruik van deze lokalen. 
Een volle school! 
Met name tijdens de eerste dagen van de week, de maandag en 
dinsdag, is het in de pauzes erg druk in de kantine van school. 
Er zijn dan vrijwel nog geen leerlingen op stage. Door het toe-
zicht te vergroten proberen we alles in goede banen te leiden. 
Leerlingen die slecht tegen de drukte kunnen, hebben de moge-
lijkheid om in een lokaal boven hun pauzetijd door te brengen. 
Dat kan na overleg met de mentor van de leerling. Ook de men-
tor zelf kan dit aangeven. 
 
Zwemtoernooi 
Afgelopen vrijdag, 4 oktober 2019, werd het jaar-
lijkse zwemtoernooi gehouden voor PrO scholen 
uit de regio. Het toernooi werd voor het eerst ge-
houden in het (nieuwe) overdekte 50 meter bad in 
Hengelo. Dit betekende dat de leerlingen een heel 
baantje moesten zwemmen in plaats van twee halve baantjes. 
De leerlingen van het Twents Carmel College hebben het dit 
jaar, traditiegetrouw, weer erg goed gedaan. Er werden maar 
liefst 12 medailles veroverd voor rugslag, schoolslag en borst-
crawl en daarnaast werd ook dit jaar weer de beker gewonnen 
voor de scholenestafette. Een erg knappe prestatie. 
Danique, Daan, Daan, Daan, Merle, Mary, Thomas, Luqman, 
Rowena, Niek en Kelsey, heel erg bedankt voor de leuke dag! 
 
Ouderavond Profijt 

Op donderdag 10 oktober 2019 
wordt er een ouderavond ge-
organiseerd over PROFIJT.  

Het leerlingvolgsysteem waarin u als ouder(s)/verzorger(s) de 
voortgang van uw zoon/dochter/pupil goed kunt volgen. Door 
het gebruik van PROFIJT wordt er geen traditioneel rapport 
meer uitgereikt. Op deze avond krijgt u uitleg over het systeem. 
De avond begint om 19:30 uur in de hal van school. 
Wij hopen van harte op uw komst! 
In verband met het klaarzetten van stoelen, koffie etc. dient u 
zich voor de ouderavond aan te melden! 
 
 
 
 

Halloweenparty 
Donderdag 17 oktober wordt er een schoolfeest  
georganiseerd van 19:15 uur tot 21:45 uur met  
als thema Halloween. De entreeprijs bedraagt € 2,00.  
De leerlingen krijgen hiervoor 2 consumpties en een broodje. 
Leerlingen kunnen zich opgeven en betalen voor het feest bij 
hun mentor. Tijdens deze avond kunnen er consumptiebonnen 
gekocht worden voor € 1,00 per stuk. Er is een prijs voor de 
twee meest origineel verklede leerlingen. 
 
Voetbaltoernooi 

Woensdag 6 november gaan een aantal leerlingen 
van onze school deelnemen aan het voetbaltoer-
nooi georganiseerd voor Praktijkonderwijsscholen 
uit de regio. Het toernooi vindt plaats in sporthal 
Veldwijk te Hengelo. Het geheel staat onder lei-
ding van onze gymdocent Koen Kockmann. 
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Schoolfotograaf 
Op maandag 4 november 2019 komt de schoolfotograaf op 
onze school om alle leerlingen zowel individueel als per klas te 
fotograferen. 
 
Studiedag, 19 november 2019, alle leerlingen vrij 

 
 

Voortgangsbespreking 
De mentoren van de leerlingen uit leerjaar 1, 2, 3 en de Pro-
Xtra klas koppelen de voortgangsbespreking aan het huisbe-
zoek. Het huisbezoek zal plaatsvinden tussen de herfst- en 
kerstvakantie.  
Op 3 december 2019 is de eerste voortgangsbespreking voor de 
leerjaren 4, 5 en 6. Samen met uw zoon/dochter/pupil heeft u 
een gesprek met de mentor. Tijdens dit gesprek, wordt aan de 
hand van het leerlingvolgsysteem PROFIJT, de voortgang van 
uw zoon/dochter/pupil over de afgelopen periode besproken. 
Voor een goed verloop van het gesprek is belangrijk dat  
ouder(s)/verzorger(s) vooraf de gegevens inzien in PROFIJT. 
 
Lesuitval 
U hebt misschien gemerkt dat er de laatste weken regelmatig 
lesuitval was. Dat heeft vooral te maken met ziekte onder do-
centen. Juf Sylvia van klas 4A heeft haar enkel gebroken en is 
voorlopig niet inzetbaar. Als er dan ook andere uitval is b.v. 
vanwege de griep is het onmogelijk om alle lessen te vervan-
gen. Inmiddels zijn we bezig om vervanging te regelen en we 
hopen dat we z.s.m. iemand hebben gevonden die we ook kun-
nen inzetten voor vervanging bij ziekte.   
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Ziekte en vervanging 
Tijdens de algemene ouderavond is uitgelegd wat het schoolbe-
leid is bij ziekte en vervanging. 
Leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6 volgen stages. Die stages 
tellen mee voor de onderwijstijd. En wel zodanig dat deze klas-
sen ruim boven de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd van 
1000 uur per schooljaar uitkomen. Bij ziekte/afwezigheid van 
collega's gaan we intern schuiven zodat in ieder geval de lessen 
van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) zoveel mogelijk doorgang 
kunnen vinden. Een collega uit de bovenbouw vervangt dan de 
zieke of afwezige collega uit de onderbouw. 
 
Fietsverlichting 

Veel fietsers beseffen niet dat fietsverlich-
ting essentieel is om goed gezien te worden. 
Onze school komt binnenkort samen met de 
gemeente Oldenzaal en de politie in actie 
om het belang van goede fietsverlichting te 
benadrukken. Goede fietsverlichting is van 
levensbelang! 
In de maand november ontvangen alle  
ouder(s)/verzorger(s) een brief met infor-
matie over hoe deze actie wordt opgezet en 
uitgevoerd. 

 
Kerstmarkt 
Het duurt nog even maar de voorbereidingen 
voor de kerstmarkt zijn al weer begonnen!  
Noteert u de datum alvast in de agenda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over de kerstmarkt vindt u in het volgende 
infobulletin. 
 

 
 

19 november 2019 

vrijdag 13 december 2019  
Kerstmarkt  

Twents Carmel College, 
Praktijkonderwijs 

16:00 uur - 20:00 uur 


