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Voorgaande jaren werd iedereen tegelijk ontvangen in de hal 
van school en gingen ouder(s)/verzorger(s) na het algemene 
gedeelte door naar een klaslokaal met de mentor van hun zoon/
dochter/pupil. Een gezamenlijke ontvangst is i.v.m. corona niet 
mogelijk. De gehele duur van de ouderavond zal dit jaar per 
klas plaatsvinden in een klaslokaal met een beperkt aantal per-
sonen. Aanmelden voor de ouderavond is noodzakelijk. 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de klassen 3 tot 
en met 6 worden een week later, op donderdag 10 september, 
verwacht. Het verloop van de avond is net als voor de klassen  
1 en 2, zoals hiervoor is beschreven.  
 
Bericht via de mail 

Bijna alle correspondentie komt 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. Wijziging van e-mailadres graag direct 
doorgeven aan de administratie van onze 
school. Dit kan telefonisch maar ook via de 
website: <Contact>, <Praktijkonderwijs>.  

 
Af-/ziekmelden 
Af-/ziekmelden kan alleen TELEFONISCH  
door de ouder(s)/verzorger(s). We ontvangen  
de af-/ziekmelding graag vóór 8.30 uur  
op telefoonnummer 0541 - 532976.  
Afwezigheidsmeldingen dus NIET doorgeven  
via het e-mailadres van school of mentor.  
Niet iedereen is altijd in de gelegenheid om uw mailbericht 
tijdig te lezen. 
 
Stage  
Voor een aantal leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 wordt er op 
dit moment nog een stageplek gezocht. Het zoeken van geschik-
te stageplekken wordt op dit moment bemoeilijkt door corona. 
Voor leerlingen die nog geen stageplek hebben, kan het zijn dat 
ze een dagdeel/dag/dagen geen les hebben in afwachting van 

hun stage-invulling.  
We hopen dat zo spoedig mogelijk voor alle 
leerlingen uit de leerjaren 3 t/m 6 een stage-
plek is gevonden. Leerlingen uit deze leer-
jaren maken, rekening houdende met een 
heel schooljaar, voldoende onderwijstijd, 
d.w.z. minimaal 1.000 uur. Dus hun totale 
onderwijstijd komt niet in gevaar! 

 
Website Praktijkonderwijs 
Veel informatie vindt u op de website van school. Ga daarvoor 
naar www.twentscarmelcollege.nl en kies via <Locaties> voor 
“Praktijkonderwijs”. Op de website vindt u alle belangrijke 
informatie, data, vakanties, etc.  
 
Fietsenstalling 
Alle leerlingen, ook leerlingen die  
met een elektrische fiets naar school 
komen, moeten (ook) hun fiets stallen 
in de fietsenstalling voor school. 

Belangrijke data: 
24 t/m 26 augustus Introductiekamp klas 1 
 27 augustus Klassen 1 vrij 
 3 september Algemene ouderavond onderbouw  
   (Klassen 1 en 2) 
 10 september Algemene ouderavond bovenbouw 
   (Klassen 3 t/m 6) 
 28 september Studiemiddag personeel (gaat niet door) 
   Leerlingen hebben normaal les tot  
             14.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Opening schooljaar 
Maandag 26 en dinsdag 27 augustus stonden in het teken van 
de start van het schooljaar. Vanwege het grote aantal leer-
lingen, totaal 192, kwamen de klassen per leerjaar op school. 
Zij werden in de gymzaal welkom geheten door de adjunct-
directeur Herbert Bouwhuis en gingen vervolgens met hun 
mentor naar een lokaal. De twee dagen stonden in het teken 
van elkaar goed leren kennen. Afspraken maken hoe je met 
elkaar wil omgaan, wat zijn de regels en afspraken binnen 
school en de leerlingen namen het rooster en boeken in ont-
vangst. Ook werden er allerlei bijzondere activiteiten georgani-
seerd die tot doel hadden om van elke klas een ware groep te 
maken. Op dinsdag 27 augustus zijn de klassen 1 t/m 4 naar 
Outdoor Challenge Park geweest. Onder begeleiding van in-
structeurs en docenten heeft elke klas deelgenomen aan ver-
schillende onderdelen. Kano varen, boogschieten, survival, 
kickbike en High rope court (klimmen op hoogte). De klassen 
5 en 6 zijn naar Avatarz geweest waar iedere leerling onder 
deskundige begeleiding een parcours op hoogte heeft afgelegd. 
We hopen dat we op deze wijze een basis hebben gelegd voor 
een goed schooljaar. 
 
Catering – Corona 
In verband met Coronamaatregelen is er tot  
nadere berichtgeving geen catering op school. 

 
Tijdens de lunchpauze worden er 
geen broodjes, soep, fruit etc. aangeboden. Ieder-
een moet zijn eigen brood/lunchpakketje van huis 
meenemen. Drinken is wel verkrijgbaar. 
 

Algemene ouderavonden 
De algemene ouderavond voor de ouder(s)/
verzorger(s) van de leerlingen uit de klas-
sen 1 en 2 wordt dit schooljaar gehouden 
op donderdag 3 september a.s. Het aan-
vangstijdstip van deze informatieavond is 19.00 of 20.30 uur. 
Dit is afhankelijk van hoeveel ouders/verzorgers zich aanmel-
den. Per leerling mag 1 ouder/verzorger zich aanmelden. Bij 
veel deelname zal de informatie in twee sessies worden gege-
ven. Uw zoon/dochter/pupil ontvangt van de mentor het tijdstip 
waarop u wordt verwacht en in welk lokaal.  
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