
Belangrijke data 2021: 
28-29 juni JIJ-toetsen  
28 juni t/m 2 juli Laatste stageweek 

2 juli Inleveren boeken. Kluisjes leeg en open. 
5 juli Sportdag Hulsbeek 
6 en 7 juli Voortgangsbesprekingen 

klassen 1 t/m 6 

10 juli t/m 22 aug. Zomervakantie 
 23 augustus  Start schooljaar 

   2021-2022 

Diploma-uitreiking 
Donderdag 24 juni jl. zijn de diploma’s uitgereikt aan de ge-
slaagden. Dat gebeurde vanwege corona onder speciale om-
standigheden.  

De geslaagden hadden een tijdstip 
gekregen waarop ze samen met 
hun ouder(s)/verzorger(s) op 
school moesten zijn. In de kantine 
vond de feestelijke ondertekening 
en uitreiking van het diploma 
plaats.  

De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) werden toegesproken 
door de adjunct-directeur en de mentor. Daarna konden ze een 
“Tour de PrO”, een rondje door de school, maken. Tijdens dit 
rondje werden er feestelijke drankjes, hapjes en cadeautjes uit-
gereikt.  
Tot slot liep de leerling onder 
luid applaus van de docenten de 
school uit over een rode loper 
met een ballonnenboog .  
De foto’s kunt u binnenkort be-
wonderen op onze internetsite. 

Geslaagd 
Certificaatuitreiking 

De certificaten zijn de afgelopen week uitgereikt door de cur-
susleid(st)ers. Dat gebeurde in een feestelijk aangekleed lokaal 
en in het bijzijn van de adjunct-directeur. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werden de leerlingen toegesproken. 
Het is knap, gezien de omstandigheden tijdens de voorberei-
ding, dat de leerlingen deze prestatie hebben weten te behalen. 

De tot nu toe behaalde certificaten/diploma’s: 

Diploma Praktijkonderwijs   26 

Wat doe je in de winkel      (examen 28-06-2021) 

Werken in de Winkel / Boris 10 
Schoonmaak in de groothuishouding  14 
RAS 6 

(5x nog onbekend) 
Zorg & dienstverlening 5 

Woonhulp  1 
Woonhulp / Boris 1 

Werken in de horecakeuken 12 

Horeca Assistent  6 
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 Magazijn 4 
B-VCA 18 

Stappenplan houtbewerken -- 
Basisvaardigheden metaal 5 

Mig/Mag 5 
Basisvaardigheden groen 3 

Plantenkennis 7 
Bosmaaier 7 
Kettingzaag 6 

Heftruck 8 
Trekker  (examen moet nog plaatsvinden) 

Voortgangsbespreking 
Dinsdag 6 en woensdag 7 juli vinden er voortgangsbesprekin-
gen plaats voor de klassen 1 t/m 6. Voor leerlingen uit klas 4 
die recentelijk nog een besprekingen van het arbeidskundig 
onderzoek hebben gehad wordt er geen voortgangsbespreking 
ingepland. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een vooraankondi-
ging van de voortgangsbespreking per e-mail. De leerling ont-
vangt daarna via de mentor een brief met daarop het tijdstip 
waarop het gesprek plaatsvindt. Tijdens de voortgangsbespre-
king wordt er kennis gemaakt met de mentor van het komend 
schooljaar. We raden u aan om voor de voortgangsbespreking 
in PROFIJT te kijken! In PROFIJT kunt u zien hoe het staat 
met de voortgang van uw zoon/dochter/pupil. 

Boeken inleveren 
Vrijdag 2 juli moeten alle geleende leer-
boeken zijn ingeleverd bij de mentor. 
Werkboeken hoeven niet ingeleverd te 
worden. Mocht er twijfel zijn, laat uw 
zoon/dochter/pupil dit navragen bij zijn/
haar mentor. Niet ingeleverde, of bescha-
digde boeken, worden bij de ouder(s)/
verzorger(s) in rekening gebracht. 

Kluisjes 
Vrijdag 2 juli moeten alle kluisjes leeg en open zijn. 

Achtergebleven kleding 
Elk jaar blijven er kledingstukken van leerlingen op school 
liggen. Is uw zoon/dochter/pupil iets kwijt? Dinsdag 6 en 
woensdag 7 juli liggen alle achtergebleven spullen op tafels in 
de kantine en kunnen daar worden opgehaald. Kijkt u voor of 
na de voortgangsbespreking even met uw zoon/dochter/pupil of 
er nog kleding van hem/haar bij ligt. Donderdag 8 juli wordt de 
kleding die niet is opgehaald ter beschikking gesteld aan een 
goed doel. 

Sportdag 
Maandag 5 juli worden alle leerlingen om 08.30 uur op 
school verwacht en gaan daarna op de fiets naar het Hulsbeek. 
Ze krijgen daar een sportief programma aangeboden. De leer-
lingen moeten thuis hun sportkleding al aantrekken!  
Na afloop fietsen de leerlingen terug naar  
school om daar af te sluiten met een patatje.  
Rond 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. 
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Start schooljaar 2021-2022 
Maandag 23 en dinsdag 24 augustus starten we het schooljaar 
met introductie-activiteiten waaraan door alle klassen wordt 
deelgenomen en gericht zijn op groepsvorming. Vanaf woens-
dag 25 augustus volgen we weer het normale rooster. 

Maandag 23 augustus 2021 
Leerlingen onderbouw (leerjaar 1 en 2)  
08.30 - 09.00 uur  Leerlingen gaan naar eigen klas. 
09.00 - 14.20 uur  Een afwisselend programma per klas 

voorafgaand door een openingswoord van 
 Herbert Bouwhuis. 

De leerlingen ontvangen deze dag het lesrooster en de boeken. 
Leerlingen bovenbouw (leerjaar 3, 4, 5 en 6) 
10.15 - 10.30 uur  Leerlingen gaan naar eigen klas. 
10.30 - 14.20 uur  Een afwisselend programma per klas  

voorafgaand door een openingswoord van 
Herbert Bouwhuis. 

De leerlingen ontvangen deze dag het lesrooster en de boeken. 

Dinsdag 24 augustus 2021 
Klassen 1, 2 en 3 
09.30—17.00 uur 

Klassen 4, 5 en 6 
08.30 - 17.30 uur 

Leerlingen gaan met de bus naar 
Avonturenpark Hellendoorn. 

Leerlingen gaan met de bus naar Walibi.

Woensdag 25 augustus 2020 
Alle leerlingen 
08:30-14:20 uur     Lessen volgens rooster 

Verdeling mentoren 

Leerjaar 1: 
1A Meneer Tom Spitshuis 
1B Juf Evelien Rosink 
1C Juf Iris ter Beke 
PrO/BBL1 Juf Inge van Eerden 
Leerjaar 2: 
2A Juf Noortje Timmerman 
2B Meneer Alphons Pross 
PrO/BBL2 Juf Jessie Riemersma 
Leerjaar 3: 
3A Juf Cilia Wennink 
3B Juf Irene Verkuyten 
3C Juf Franka Oude Nijhuis 
Leerjaar 4: 
4A Juf Sylvia van Nimwegen 
4B Meneer Koen Kockmann en meneer Gerrit Nijhof 
4C Juf Ingrid Hilgerink 
Leerjaar 5: 
5 Meneer Stanly ten Dam 
Leerjaar 6: 
6 Meneer Hans Pijnappel 

Personeel 
Orthopedagoog Myrthe Kruithof heeft ons per 1 juni jl. verla-
ten. Myrthe was sinds 2016 verbonden aan onze locatie. Zij is 
verhuisd naar ’s Gravenzande. 
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Aan het einde van het schooljaar nemen wij van een aantal 
collega’s afscheid.  
Ben Oude Groote Beverborg heeft in maart 2019 een hersen-
infarct gehad. Door verschillende chronische aandoeningen die 
elkaar versterken heeft de revalidatie niet mogen opleveren dat 
hij kan terugkeren in zijn huidige functie als instructeur. 
Lianne Olymulder gaat met pre-pensioen. Zij is vanaf augus-
tus 2008 werkzaam op onze locatie als ondersteuningscoördi-
nator en heeft ervoor gezorgd dat er een gedegen ondersteu-
ningsstructuur tot stand is gekomen. 
Peter Blokhuis keert terug naar het vmbo en gaat werken op 
het Twents Carmel College locatie Denekamp. 
Het contract van Jorg Vernhout (onderwijskundig coördine-
rend docent), Kirsten Platenkamp (onderwijsassistent) en 
Laura Heerts (orthopedagoog) zal niet worden verlengd.  Wij 
bedanken allen voor hun inzet op onze locatie.

Uitbreiding zittend personeel 
Christiaan Booijink heeft reeds 2 jaar ziektevervanging ge-
daan op onze locatie. Voortaan zal Christiaan als instructeur 
verantwoordelijk zijn voor de bouwploeg en assisteren op het 
plein techniek. 
Erik Weulink is al vele jaren als orthopedagoog en GZ/
psycholoog één dag werkzaam op onze school, voortaan zal 
Erik 3½ dag aanwezig zijn. 
Nicole Schulten is reeds 2 jaar als onderwijsassistent werk-
zaam op onze locatie. Afgelopen schooljaar was zij werkzaam-
voor 3 dagen en vanaf augustus werkt zij de hele week. 

Nieuwe personeelsleden. 
Iris ter Beke, zij is afkomstig van basisschool De Kubus in 
Enschede waar zij lessen heeft verzorgd aan de midden- en 
bovenbouw. Iris wordt op onze school mentor van klas 1. 
Natasja Rhebergen, zij is afkomstig van het Twents Carmel 
College locatie Lyceumstraat waar zij als ondersteuningscoör-
dinator heeft gewerkt. Ook op onze locatie gaat zij de functie 
van ondersteuningscoördinator vervullen. 
Wij wensen hen veel succes en werkplezier op onze locatie. 

Werkkleding 
Twents Carmel College, Praktijkonderwijs heeft een prijsaf-
spraak gemaakt met Buurman Facilitaire Producten over de 
aanschaf van werkschoenen en overall. Als u aangeeft dat u 
namens TCC Praktijkonderwijs komt, betaalt u een totaalbe-
drag van € 57,50 (Schoenen € 25,08 en de overall € 32,42) . 
Wilt u gebruik maken van deze aanbieding dan moet u vóór  
1 augustus 2021 uw bestelling doorgeven bij Buurman Facili-
taire Producten. U kunt Buurman Facilitaire Producten vinden 
aan de Lübeckstraat 1 te Oldenzaal. 

Fijne vakantie! 


