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tor van hun zoon/dochter/pupil. Of een gezamenlijke ontvangst 
mogelijk is is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de 
dan geldende coronamaatregelen. Aanmelden voor de ouder-
avond is noodzakelijk. Hierover ontvangt u meer informatie op 
maandag 6 september 2021. 
 
Bericht via de mail 
Bijna alle correspondentie komt via e-mail naar u toe.  

Daarom is het van belang dat u ervoor zorgt 
dat het juiste e-mailadres op school bekend 
is. Wijziging van e-mailadres graag direct 
doorgeven aan de administratie van onze 
school. Dit kan via e-mail, telefonisch, maar 
ook via de website: <Contact>, 
<Praktijkonderwijs>.  
 

Af-/ziekmelden 
Af-/ziekmeldingen moeten telefonisch 
door ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven 
worden. We ontvangen de af-/
ziekmelding graag vóór 8.30 uur op tele-
foonnummer 0541 - 532976. Dus niet 
via het e-mailadres van school of men-
tor, want er is niet altijd gelegenheid om 
e-mailberichten te lezen voor aanvang 
van de lessen. 
 
Stage  
Voor een aantal leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 wordt er op 
dit moment nog een stageplek gezocht.  

Het zoeken van geschikte stageplekken 
werd/wordt bemoeilijkt door corona. 
We hopen dat zo spoedig mogelijk voor 
alle leerlingen uit deze leerjaren een 
stageplek is gevonden. Voor leerlingen 
die nog geen stageplek hebben, kan het 
zijn dat ze een dagdeel/dag/dagen geen 
les hebben in afwachting van hun stage-
invulling.  

Deze leerlingen volgen, rekeninghoudende met een heel school-
jaar, voldoende onderwijsuren, d.w.z. minimaal 1.000 uur. Dus 
hun totale onderwijstijd komt niet in gevaar! 
 
Website Praktijkonderwijs 
Veel informatie vindt u op de website van school. Ga daarvoor 
naar www.twentscarmelcollege.nl en kies via <Locaties> voor 
“Praktijkonderwijs”. Op de website vindt u alle belangrijke 
informatie, data, vakanties, etc.  
 
Fietsenstalling 
Alle leerlingen, ook leerlingen die 
met een elektrische fiets naar 
school komen, moeten (ook) hun 
fiets stallen in de fietsenstalling 
voor leerlingen aan de voorzijde 
van school. 
 
 

Belangrijke data: 
1 t/m 3 september Introductiekamp klas 1 
 9 september Algemene ouderavond onderbouw  
   (Klassen 1 en 2) 
 16 september Algemene ouderavond bovenbouw 
   (Klassen 3 t/m 6) 
 5 oktober TCC medewerkersmiddag,  
   leerlingen zijn om 12:10 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening schooljaar 
Maandag 23 en dinsdag 24 augustus waren introductiedagen en 
deze stonden in het teken van groepsvorming. We zijn dit 
schooljaar gestart met 204 leerlingen, verdeeld over 15 klassen.  
Maandag 23 augustus werden de leerlingen in de gymzaal ver-
welkomd door Herbert Bouwhuis, adjunct-directeur. Aanslui-
tend werd er een interactieve educatieve voorstelling verzorgd 
door East Side Crew. In deze voorstelling stond respect voor 
elkaar en samenwerking centraal. Leerlingen maakten kennis 
met de geschiedenis van Hiphop, met name de onderdelen Rap, 
DJ, Streetdance en Beatboxing. De zaal werd in tweeën ge-
splitst: een East Side en een West Side. Elke side koos verte-
genwoordigers en juryleden. De vertegenwoordigers kregen 
een mini-workshops, waarna ze hun Hiphop skills tonen aan/
tegen elkaar. Tijdens het showen van hun skills werden ze aan-
gemoedigd door hun eigen side. De jury bepaalde wie de win-
naar was.  

 
 
 
 
 

Op dinsdag 24 augustus zijn de klassen 1 t/m 3 naar Avontu-
renpark Hellendoorn geweest en de klassen 4 t/m 6 naar Walibi 
Holland in Biddinghuizen. We hopen dat we op deze wijze een 
basis hebben gelegd voor een goed schooljaar. 
 
Algemene ouderavonden 
De algemene ouderavond voor de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leer-
lingen uit de klassen 1 en 2 wordt dit 
schooljaar gehouden op donderdag 
9 september a.s.  
Het aanvangstijdstip van deze informatieavond is 19.30 uur. 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen uit de klassen 3 t/m 6 is de 
algemene ouderavond gepland op don-
derdag 16 september. Indien mogelijk 
is er een gezamelijke ontvangst in de 
hal van school en gaan ouder(s)/
verzorger(s) na het algemene gedeelte 
door naar een klaslokaal met de men-
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Nationaal Programma Onderwijs 
Het Nationaal Programma Onderwijs 
is een investeringsprogramma van 
het kabinet voor de komende 2,5 jaar 
om de gevolgen van de coronacrisis 
voor leerlingen op te vangen. Uiter-
aard gaan wij als locatie ook gebruik 
van NPO gelden. Na het maken van een schoolscan is bepaald 
op welke vormen van ondersteuning we gaan inzetten. Er is 
onder andere gekozen voor meer onderwijs waardoor enkele 
praktijkvakken vaker aangeboden kunnen worden. Cursussen 
van het schooljaar 20-21 die vertraging hebben opgelopen kun-
nen daardoor nog afgerond worden in het huidige schooljaar. In 
de schoolscan kwam mede naar voren dat leerlingen gezamen-
lijke activiteiten hadden gemist. Gedurende het huidige school-
jaar zullen er diverse extra activiteiten georganiseerd worden. 
Zo hebben alle leerlingen op de 2e introductiedag al een bezoek 
gebracht aan een attractiepark. Verder kan er tijdens de Vrije 
Keuze Middag een aantrekkelijker aanbod worden gecreëerd 
door de inzet van externe ketenpartners. Daarnaast wordt het 
aanbod m.b.t. sociale vaardigheden verder uitgebreid. Hiervoor 
zullen enkele medewerkers worden opgeleid. Tevens wordt er 
dit jaar een training aangeboden voor allochtone leerlingen 
tijdens het cluster bovenbouw. Het bestaande aanbod wordt 
aantrekkelijker gemaakt en er zal aandacht zijn voor teambuil-
ding voor het personeel. 
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Personeel 
Marc van Hintzbergen 
Marc is dit schooljaar gestart ter ziektevervanging van Jan Ben-
neker, instructeur Plein Techniek. Vanaf 1 januari 2022 ver-
vangt hij Peter Engbers, instructeur Groen. Peter gaat per 01-01
-2022 met pensioen. 
  
Karin Heuvelink 
Karin is per 01-08-2021 aangenomen als Onderwijskundig Co-
ördinerend Docent. Karin heeft hiervoor gewerkt als Senior 
Docent bij het Graafschap College. 
 
Sarah Medendorp 
Sarah is de schoolmaatschappelijk werkster. Zij is twee halve 
dagen op onze school aanwezig en vervangt Kaylie Morsink. 
Sarah is reeds werkzaam binnen het Twents Carmel College 
aan de Lyceumstraat. 
 
Vacature groen docent 
Voor onze locatie, TCC Praktijkonderwijs, zijn we nog op zoek 
naar een docent Groen. De docent Groen, verzorgt praktijkles-
sen aan zowel de onderbouw- als bovenbouwleerlingen en geeft 
groencursussen aan de bovenbouwleerlingen. Hij/zij onder-
houdt het groen rondom school en voert opdrachten uit buiten 
de locatie, zoals tuinaanleg, tuinonderhoud en bosbouw.   
Voor meer informatie klik hier. 
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