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Virtuele rondgang 
Om een indruk te krijgen van onze school zonder de school te 
bezoeken?  
Dat kan doordat er een virtuele  
rondgang van onze school is ge- 
maakt. Klik hier om deze virtuele  
rondgang te bekijken. Maureen en  
Qasim nemen je mee tijdens deze  
rondgang door onze school. 
 
 
 
 
 
Cursus RAS 
In december hebben 10 leerlingen van onze school het basis-
diploma schoonmaak behaald. Het examen, waarvoor ze veel 
moesten oefenen, is afgenomen door een examinator van het 
RAS examenbureau. Met dit branche erkend diploma hebben 
deze leerlingen een voordeel bij het verkrijgen van werkplek-
ken in verschillende sectoren zoals zorg en dienstverlening, 
horeca en detail. We willen hierbij deze leerlingen van harte 
feliciteren!  
 
Cursus motorkettingzaag 
Zeven leerlingen hebben onlangs deelgenomen aan een vier-
daagse cursus motorkettingzaag. Het betreft een cursus om een 
certificaat te halen voor lichte velling van bomen tot 40 cm 
doorsnee. Tijdens deze cursus lag het accent op: veiligheid, 
techniek van de motorkettingzaag, leren uitsnoeien, afkorten en 
vellen van bomen. Zes leerlingen hebben het volledige certifi-
caat motorkettingzaag gehaald en één leerling een certificaat 
voor uitsnoeien en vellen. De leerlingen, allen ouder dan 16 
jaar, mogen nu onder begeleiding op hun stageplaats en tijdens 
de praktijkdagen van de groenafdeling, de motorkettingzaag 
gebruiken om bijvoorbeeld houtwallen te dunnen. Wij wensen 
alle leerlingen succes met het veilige gebruik van de motorket-
tingzaag in de praktijk.  

De cursus werd op uitstekende 
wijze verzorgd door Richard  
Pastoors van Groenwijs. 
 

Tatara-taaaaaart! 
Vrijdag 5 februari zijn medewerkers enkele uren op pad ge-
weest om alle 187 leerlingen thuis een kleine attentie te over-
handigen. Een attentie zodat alle leerlingen en ouder(s)/ 
verzorger(s) weten dat we al hun inzet en betrokken- 
heid bij het online onderwijs zien. We weten dat  
het niet altijd even gemakkelijk is.... 
 
 

De attentie bestond uit een tas 
gevuld met ingrediënten om een 
heerlijke appeltaart te bakken.  
Deze leuke attentie is mede moge-
lijk gemaakt door Jumbo Kuipers 
Oldenzaal.  

Belangrijke data 2021 
 8 maart Infoavond Gemeenten voor schoolverlaters 
   (vervalt i.v.m. corona; info volgt) 
 9 maart Studiedag personeel, leerlingen 12:10 uur vrij 
 17 maart Wintergames voor klassen 1 en 2 
 23 maart Voortgangsbespreking 
24  maart Basketbaltoernooi (vervalt i.v.m. corona) 
 3 t/m 5 april Paasweekend 
 14 april Badmintontoernooi (vervalt i.v.m. corona) 
 21 april Leerlingen hebben les volgens rooster.  
   (Studiemiddag personeel is komen te vervallen) 
 
 
 
Praktijkonderwijs blijft nog zeker 10 jaar aan de  
Leliestraat 
Een spannende periode kan worden afgesloten. De komende 
tien jaar zijn wij verzekerd van praktijkonderwijs in een eigen 
gebouw. Het huisvestingsonderzoek laat zien dat er zowel op 
onderwijskundige alsook financiële gronden in ieder geval de 
komende tien jaren geen reden is het PrO onder te brengen in 
de locatie Potskampstraat.  

Binnen het Twents Carmel College is 
dus de keuze gemaakt om Praktijk-
onderwijs in elk geval tot 2031 op de 

huidige locatie te laten zitten. Onze doelgroep verdient een 
eigen locatie! Op deze wijze kan het team de leerlingen opti-
maal voorbereiden op hun toekomst. 
 
Medewerkers TCC Praktijkonderwijs 
Marion Rebel 
Ons team is per 1 februari uitgebreid met een receptioniste/
telefoniste: Marion Rebel. Marion is al sinds 1994 werkzaam 
binnen het Twents Carmel College. 
 
Laura Heerts 
Ook is per 1 februari Laura Heerts gestart als orthopedagoog 
op het Twents Carmel College waaronder een aantal uren op 
Praktijkonderwijs. 
 
Peter Blokhuis 
Peter Blokhuis, mentor klas 1PrO/BBL, gaat na de voorjaarsva-
kantie een aantal uren Nederlandse les geven op Twents Car-
mel College, locatie Denekamp. 
 
Uitval activiteiten 

In maart stond er een basketbaltoernooi gepland en 
in april een badmintontoernooi. Beide toernooien 
zijn in verband met corona helaas komen te verval-
len. 

 
Open Huis 
Door de coronamaatregelen was het 
niet mogelijk om een Open Huis op 
school te organiseren. Er is op het 
laatste moment nog keihard gewerkt 
aan een online Open Huis. U kunt 
dit terugkijken door hier te klikken. 

https://tour.periview.nl/380_carmel_college/praktijkonderwijs/tour/
https://www.youtube.com/watch?v=zDkTG1ipV-E
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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. 
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Alvast een fijn paasweekend! 
Team Twents Carmel College, Praktijkonderwijs 

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/

