
Belangrijke data: 
 9 oktober HAPS 
10 t/m 18 oktober Herfstvakantie 
 4 november Voetbaltoernooi (onder voorbehoud) 
 24 november Voortgangsbespreking klassen 4-5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over coronamaatregelen 
Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus 
verwijzen wij u door naar de website van het RIVM.  

Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk 
dan op de website van de GGD.  
Wilt u meer weten over de maatregelen en/of af-
spraken op onze school dan kunt u terecht op onze 
website. 
 

HAPS 
Vrijdag 9 oktober 2020 gaan een deel van de 
leerlingen van de klassen 2 samen met do-
centen op excursie naar HAPS in Apeldoorn. 
Zij maken daar een sprong in de tijd en ko-
men in de Middeleeuwen terecht.  
Gedurende de dag krijgen de leerlingen allerlei taken zoals 
brood gebakken, oven voor het brood opstoken, soep maken, 
hout hakken en schapen hoeden.  
 
Sporttoernooien  

Elk schooljaar worden er diverse sporttoernooien 
georganiseerd door de docenten lichamelijke opvoe-

ding van de Praktijkonderwijsscholen in de regio. 
Aan deze toernooien nemen telkens een afvaardi-
ging van elke school deel.  

Vanwege corona is echter besloten tot 
januari 2021 geen sporttoernooien te 

laten plaatsvinden. Hopelijk kan het in 
januari 2021 weer opgepakt worden. 

 
Ziekte en vervanging 
Het griepseizoen staat voor de deur en bij corona gerelateerde 
klachten moet ook het onderwijspersoneel thuisblijven. Lesuit-
val is hierdoor helaas niet altijd te voorkomen. Er wordt naar 
gestreefd om lesuitval in de klassen 1 en 2 niet voor te laten 
komen. Wanneer er toch lesuitval plaats moet vinden dan ge-
beurt dit in de klassen 3, 4, 5 en 6. Het schoolbeleid hierbij is 
dat de leerlingen uit deze klassen stage volgen en die uren tel-
len mee voor de onderwijstijd en wel zodanig dat deze klassen 
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 
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van de onderbouw (klassen 1 en 2) zoveel mogelijk doorgang 
kunnen vinden. Een collega uit de bovenbouw vervangt dan de 
zieke of afwezige collega uit de onderbouw. 
 
Ouderavond PROFIJT 
Voor nieuwe en belangstellen-
de ouders wordt er elk jaar een 
ouderavond georganiseerd over 
PROFIJT. Vanwege de maatregelen m.b.t. corona heeft deze dit 
jaar geen doorgang kunnen vinden. In het leerlingvolgsysteem 
PROFIJT kunt u als ouder(s)/verzorger(s) de voortgang van uw 
zoon/dochter/pupil volgen. Door het gebruik van PROFIJT 
wordt er geen traditioneel rapport meer uitgereikt. Op de site 
van onze locatie staat een introductiefilm waarin wordt uitge-
legd hoe u als nieuwe gebruiker voor het eerst moet inloggen en 
wordt er uitleg gegeven over het leerlingvolgsysteem. Op de 
website van school, onder het kopje <Downloads>, vindt u de 
handleiding en kijkwijzer.  
 
Voortgangsbespreking 
De mentoren van de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 koppelen de 

voortgangsbespreking aan het huisbezoek. Het huisbezoek zal 
plaatsvinden voor de kerstvakantie. Op dinsdag 24 november 
vindt de eerste voortgangsbespreking voor de leerjaren 4, 5 en 6 

plaats. 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. 
 
 
Ouderraad 
In een schooljaar komt de ouderraad 8x bijeen om allerlei zaken 
te bespreken. Aan inbreng van onze ouders hechten wij veel 
waarde. Op dinsdag 15 september 2020 was de eerste ouderraad 
vergadering van het schooljaar 2020-2021. Tijdens deze verga-
dering hebben wij één nieuwe ouder mogen verwelkomen. De 
ouderraad is nog op zoek naar één ouder uit leerjaar 1.  
Mocht u belangstelling hebben dan mag u  
contact opnemen met de voorzitter van de  
ouderraad de heer D. Engbers. 
E-mail: dick.engbers@gmail.com  
Telefoon: 06-41350393 
 
Fietsverlichting 

Veel fietsers beseffen niet dat goede fiets-
verlichting essentieel is om gezien te wor-

den. Onze school komt binnenkort samen 
met de gemeente Oldenzaal en de politie 

in actie om het belang van goede fietsver-
lichting te benadrukken. Goede fietsver-

lichting is van levensbelang!  
Eind oktober/begin november ontvangen 
alle ouder(s)/verzorger(s) een brief met 

informatie over hoe deze actie wordt op-
gezet en uitgevoerd. 
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Ouderbijdrage 
Binnenkort ontvangt u bericht over de vrijwillige ouderbijdra-
ge. Elk schooljaar vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om een 
vrijwillige financiële bijdrage. Een bijdrage voor activiteiten en 
voorzieningen, die buiten het gewone lesprogramma vallen, 
maar voor school, het onderwijs en de leerling van belang zijn. 
Voor kosten die buiten het gewone lesprogramma vallen, ont-
vangt de school geen geld van de overheid.  
De ouderbijdrage is vrijwillig, u bent dus niet verplicht deze te 
betalen, maar uw bijdrage is voor onze school wel van belang!  
 
Kluissleutel 
Wanneer een leerling de sleutel van het kluisje kwijtraakt moet 
er een nieuwe sleutel worden besteld. Er wordt dan € 7,50 aan 
kosten in rekening gebracht. Wees zuinig op je kluissleutel! 
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Kerstmarkt 
De werkgroep van de kerstmarkt komt bij de start van het nieu-
we schooljaar altijd samen. Al snel werd duidelijk dat het dit 
jaar niet haalbaar is om de kerstmarkt op een verantwoordelijke 
manier te organiseren vanwege Corona. De kerstmarkt is voor 
de leerlingen en de school altijd een hoogtepunt in het school-
jaar. We werken er met z’n allen vol enthousiasme naar toe. 
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer een leuke en ge-
zellig kerstmarkt organiseren. 
 
TCC Big band 
Twents Carmel College heeft een big band waarbij alle leer-
lingen van alle locaties welkom zijn. Lijkt het je leuk om mu-
ziek te maken in een big band? Meld je dan aan! In de bijlage 
lees je meer over de big band. 



                Doe jij mee met de TCC BIG BAND? 

           
 

Vind jij het leuk om muziek te maken en lijkt het je leuk dat samen te doen? Kom dan bij onze  

TCC Big band! 

 

De TCC Big band is een popband bestaande uit elektrisch gitaar, basgitaar, toetsen en slagwerk,  

aangevuld met saxofoons, trompetten en trombones. We spelen populaire en lichte muziek en 

bestaan al zo’n 17 jaar. Alle leerlingen van alle TCC-locaties zijn van harte welkom! Wij zoeken op 

dit moment blazers: trompetten, saxofoons, trombones. 

 

We treden ook op! 

Als big band treden we ook op en doen dat binnen en buiten school. Zo hebben we al op een big 

bandfestival in Zwolle gestaan maar ook in onze eigen regio waar een podium voor ons klaar stond 

zoals bij de Samenloop voor Hoop in Oldenzaal of als gast bij de plaatselijke harmonieën. Binnen de 

locatie Lyceumstraat spelen we al op avonden als Steps on Stage, Carmels Next Talent, Carmel in 

Concert en tijdens diploma-uitreikingen.   

 

                    
 

Waar en wanneer? 

De repetities zijn op vrijdagmiddag van 14.15 uur tot 15.45 uur in de Kapel aan de locatie 

Lyceumstraat. 

 

 



Heb je les tijdens de repetitie? Dat regelen we! 
Wil je meedoen maar heb je les? Geen nood, dan geldt er een vrijstelling. De voorwaarden voor 

vrijstelling, lees je hieronder. 

 

Informatie en aanmelden 

Als  je mee wilt doen, ben je van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden, e-mail dan naar 

Tineke Steenbeeke: t.steenbeeke@twentscarmelcollege.nl 

 

Namens de TCC Big band,  

vriendelijke groet, 

Tineke Steenbeeke 

 

 

Regeling deelname TCC Big band bij vrijstelling lesuren 

Leerlingen die willen deelnemen aan de TCC Big band, en die les hebben op vrijdag het 7e (14.15 uur) 
en 8e uur, kunnen vrijstelling krijgen voor die lesuren wanneer onderstaande regeling opgevolgd 
wordt: 
 

- De leerling overlegt eerst met de betreffende docent naar de mogelijkheden (ook om de les 
op een ander moment te volgen); 

- In overleg met de mentor moet de leerling monitoren hoe het gaat met de studieresultaten 
van betreffende uren en het vak en zo nodig wordt er bijgestuurd; 

- Mocht de leerling tijdens een van deze uren een toets (of iets anders wat op dat moment 
voorrang heeft) hebben dan gaat deze toets (situatie) voor; 

- De leerling is zelf verantwoordelijk voor alles: het contact en het regelen met de betreffende 
docent en mentor, zo ook voor het volgen van de les op andere momenten, het bijhouden 
van het huiswerk en de leerstof en controle van de voortgang van het betreffende vak. 

 
Als alles geregeld is geeft de leerling alle info door aan de betreffende coördinator en Tineke 
Steenbeeke. 
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