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Belangrijke data 2021 
 20 mei Cultuurdag 
 22 t/m 24 mei Pinksteren 
 25 mei Voetbaltoernooi (geannuleerd i.v.m. corona) 
 31 mei Informatieavond Stage klas 2 
   Online, aanvang 19.30 uur 
 1 juni Voorlichtingsavond laptop voor leerlingen  
   klas 1 van het nieuwe schooljaar 2021-2022 
   Online, aanvang 19.30 uur 
 8 juni Activiteitendag (geannuleerd i.v.m. corona) 
 15 juni TOA toetsen klas 5-6 
 18 juni Introductiedag nieuwe leerlingen  
   (leerlingen klassen 1 vrij) 
  
 
Examenrooster 
Datum Examen 
 7 juni  Woonhulp 
 7 juni  MigMag lassen (theorie) 
 7 juni  Basisvaardigheden METAAL (theorie) 
 8 juni  MigMag lassen (theorie) 
 8 juni  Basisvaardigheden METAAL (theorie) 
 14 juni  Werken in de HoReCakeuken 
 14 juni  SVA Beheer schoolmagazijn 
 16 juni  B-VCA 
 16 juni  Schoonmaak in de groothuishouden (facilitair)
 17 juni  Schoonmaak in de groothuishouden (facilitair) 
 21 juni  RAS 
 21 juni  Plantenkennis 
 22 juni  Zorg en dienstverlening 
 22 juni  Basisvaardigheden GROEN 
 28 juni  Wat doe jij in de WINKEL? 
Tijdens de les Praktijkexamens METAAL/MigMag  
Tijdens de les HoReCa-assistent  
Tijdens stage  Aan het werk in de WINKEL/Detail  
 (examenopdrachten worden uitgevoerd op de  
 (stageplek) 
 
 
 
 
 
Voetbaltoernooi PrO-scholen 
Het jaarlijkse voetbaltoernooi, waarbij PrO-scholen  
uit de omgeving de strijd tegen elkaar aan- 
gaan, kan helaas door corona niet doorgaan. 
 
Online informatieavond Stage 

Leerlingen uit klas 2 gaan het volgend schooljaar, in klas 3, 

stagelopen. Om ouder(s)/verzorger(s) inzicht te geven hoe de 

stage bij ons op school in zijn werk gaat, zal onze stagecoördi-

nator Hans Pijnappel hierover uitleg geven. Hij vertelt wat de 

bedoeling is van de stages en wat er van de leerlingen wordt 

verwacht. De informatieavond wordt online gehouden en de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2 krijgen hier-

voor via e-mail een uitnodiging. De deelnemers aan de online 

meeting krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. 

Online informatieavond laptops 
Stanly ten Dam, coördinator Onderwijs & ICT, gaat via Teams 
online informatie geven over de aan te schaffen laptops aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen schooljaar 2021
-2022. De ouder(s)/verzorger(s) worden hiervoor uitgenodigd. 
 
Activiteitendag 
De activiteitendag kan helaas dit jaar niet doorgaan in verband 
met corona. 
 
TOA toetsen klas 5 en 6 
De TOA toetsen voor de leerlingen van klas 5 en  
6 staan gepland voor 15 juni.  

Bij bepaalde toetsen zijn een koptelefoon of oordopjes 
noodzakelijk. De leerling dient hier zelf voor te zor-
gen. Vergeet ze dus niet mee te nemen!!! 

De TOA toetsen voor de klassen 1 t/m 4 volgen later in het 
schooljaar, nml. op 28 en 29 juni. 
 
Certificaat– en diplomauitreiking 
Hoogst waarschijnlijk zal de certificaat– en diplomauitreiking 
op dezelfde wijze plaatsvinden als het vorige schooljaar.  
Certificaatuitreiking : groepsgewijs en in de klas. 
Diplomauitreiking : leerlingen + ouder(s)/verzorger(s)  
    worden individueel uitgenodigd op een  
    vooraf vastgesteld tijdstip. 
 
Schooldiploma Praktijkonderwijs en SVO 
De Eerste Kamer heeft in het begin van dit jaar het Wetsvoor-
stel schooldiploma PrO/VSO aangenomen.  
Dit betekent dat vanaf schooljaar 2021-2022  
alle leerlingen in het praktijkonderwijs een  
schooldiploma ontvangen.  

 
Stichting Solidariteit Leerlingen TCC 
De Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College 
wil ouders graag bedanken voor hun bijdrage en laten zien wat 
er met hun geld gebeurd is. Daarom heeft de voorzitter van de 
stichting een brief opgesteld aan ouders (zie bijlage).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolvakanties 2021-2022 
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 feb 2022 
Carnaval - Rosenmontag 28 feb 2022 
Pasen 16 t/m 18 april 2022 
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart 26 t/m 29 mei 2022 
Pinksteren 4 t/m 6 juni 2022 
Zomervakantie 16 juli t/m 28 aug 2022 



Stichting Solidariteit  
Leerlingen TCC 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College de nodige 
donaties van u ontvangen. Namens de stichting wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Ik vertel u 
graag kort wie wij zijn, en welke goede doelen u mede mogelijk gemaakt heeft.  

Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College 
Vanaf 2019 is de stichting actief. Sinds die tijd bestaat voor leerlingen van TCC de mogelijkheid om 
extra ondersteuning te krijgen voor bepaalde uitgaves voor school. Dit is in aanvulling op de 
financiële ondersteuning van de stichting Leergeld. 

De toetsing of u hiervoor in aanmerking kan komen wordt gedaan door de stichting Leergeld 
Oldenzaal, Dinkelland of Losser. 

Goede doelen die u mede mogelijk gemaakt heeft 
De volgende goede doelen zijn met uw ondersteuning mogelijk gemaakt: 

• Ondersteuning aan Leergeld Oldenzaal door een donatie voor vergoeding voor schoolexcursies 
van leerlingen van het TCC. 

• Ondersteuning leerlingen TCC Denekamp via Leergeld Denekamp in de aanschaf van 
computers. 

• Vergoeding voor reiskosten (buskaart) voor een leerling via Leergeld Losser. 
• Vergoeding dure praktijk leermiddelen (bijvoorbeeld voor de opleiding tot kok). 

Bedankt! 
Wij bedanken u hartelijk voor uw bijdrage! U maakt het mogelijk dat er gericht en snel knelpunten 
opgelost kunnen worden zodat iedere leerling van Twents Carmel College mee kan doen. 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie? Op de website van het Twents Carmel College onder de kop 
Ouders/Verzorgers staat uitgebreid omschreven wanneer en hoe u in aanmerking komt voor 
ondersteuning én hoe u kunt doneren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College 

Wim Horsthuis 
voorzitter 

 

 

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders-/-verzorgers/stichting-solidariteit-leerlingen-tcc
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