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Uitval activiteiten 
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal de kerstmarkt (11 de-
cember) en het kerstgala (17 december) vanwege corona niet 
doorgaan. 

Schoolfotograaf 
Op maandag 7 december aanstaande komt de school- 
fotograaf op onze school om alle leerlingen zowel  
individueel als per klas te fotograferen. Dit ten be- 
hoeve van een fotopakket en ons leerlingvolg- 
systeem. Indien u bezwaar heeft tegen de overhandiging  
van persoonsgegevens aan de fotograaf dient u dit vóór  
1 december aanstaande kenbaar te maken via e-mail:  
frontoffice.praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl. 
 
Open Huis 
Op dinsdag 12 januari 2020 staat voor Praktijkonderwijs  
het Open Huis gepland. Open Huis is vooral bedoeld voor leer-
lingen die op het punt staan om een keuze te maken voor ver-
volgonderwijs. In verband met de huidige coronamaatregelen is 
het niet mogelijk om mensen op school te 
ontvangen voor het Open Huis. Hoe we 
een en ander gaan organiseren is op dit 
moment nog niet bekend. Houd de web-
site van school in de gaten voor de meest 
actuele informatie.  
 
In bezit hebben van (illegaal) vuurwerk!!! 

De eerste knallen van (illegaal) vuurwerk zijn 
omstreeks de herfstvakantie al gehoord. Zoals 
bekend is het in bezit hebben, handelen of 
afsteken van (illegaal) vuurwerk op school 
verboden (en wettelijk strafbaar).  
Wij hebben als Twents Carmel College af-
spraken met de politie gemaakt over hoe om 
te gaan met leerlingen die deze regel overtre-

den.  
Hieronder staat in het kort aangegeven welke stappen er wor-
den gezet bij het aantreffen, in bezitten hebben, afsteken of 
verhandelen van vuurwerk: 
➢ Ouders van de leerling worden door school in kennis ge-

steld van het strafbare feit en de zaak wordt overgedragen 
aan de politie. 

➢ School licht de politie in en politie komt op school. 
➢ De politie neemt het vuurwerk in beslag. 
➢ Politie neemt contact op met de ouders van de leerling. 
➢ De leerling wordt verwezen naar HALT. 
➢ School bepaalt een passende  

straf. Schorsing behoort tot de  
mogelijkheden 

Kerstvakantie 

Belangrijke data 2020 
 7 december Schoolfotograaf 
 11 december Kerstmarkt (vervalt i.v.m. corona) 
 11 december Leerlingen hebben les volgens rooster 
17  december Kerstgala (vervalt i.v.m. corona) 
18  december Leerlingen 12.10 uur vrij 
 
19 dec. t/m   
  3 jan. 2020   
 
Belangrijke data 2021 
 4 januari Aanvang lessen 
 12 januari Open Huis  
     
 

 
 

 
Lesuitval door corona 
Door de maatregelen omtrent corona hebben wij bij aanvang 
van het griepseizoen al te maken gehad met een hoger ziekte-
verzuim onder ons personeel. Bij afwezigheid van meerdere 
collega’s is lesuitval niet te voorkomen. Zoals vermeld in het 
vorige infobulletin wordt ernaar gestreefd om lesuitval in de 
klassen 1 en 2 te voorkomen. Mochten wij niet alle lessen kun-
nen verzorgen dan zal bij voorkeur lesuitval plaatsvinden in de 
klassen 3, 4, 5 en 6. Het schoolbeleid hierbij is dat de leer-
lingen uit deze klassen stage volgen en die uren tellen 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 van de onderbouw  
(klassen 1 en 2) zoveel mogelijk door 
gang kunnen vinden. Een collega uit de 
 bovenbouw vervangt dan de zieke of  
afwezige collega 
uit de onderbouw. 
 

 Kerstgala 17 december 2020 

Kerstmarkt, vrijdag 11 december 2020 
 

GAAT NIET DOOR! 
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Mondkapjes 
Sinds maandag 19 oktober is het verplicht 
om een mondkapjes te dragen tijdens de 
beweegmomenten binnen school. Bij het 
lopen in de gang en door de kantine moet 
het mondkapje gedragen worden, zodra 
men gaat zitten in de kantine mag het 
mondkapje af. In de lessen hoeft het mond-

kapje niet gedragen te worden. 
Met ingang van 1 december 2020 is het de verantwoordelijk-
heid van de leerling zelf om een eigen mondkapje bij zich te 
hebben. Mondkapjes zullen NIET meer (GRATIS) verstrekt 
worden bij de receptie.  
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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 maatregelen en/of  
afspraken op onze school dan kunt u  
terecht op onze website. 

 

 
 
 

Fijne kerstdagen  
en een  

gelukkig en gezond 2021! 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ggd.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

