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Slaagt de leerling hiervoor dan ontvangt hij/zij het daarbij be-
horende landelijk erkende certificaat of een schoolcertificaat.  
Ouder(s)/verzorger(s) en leerling bekijken samen welk cursus 
het beste bij de leerling past. Bij het maken van de keuze(s) 
dient zoveel mogelijk rekening gehouden worden met wat de 
leerling graag wil, de stage en de toekomstverwachtingen. De 
keuze(s) moeten wel reëel en haalbaar zijn. De keuze(s) be-
spreekt de leerling, voor de definitieve aanmelding, nog eerst 
met de  mentor . Samen met de mentor voert de leerling de 
definitieve aanmelding in. 
 
Eindgesprekken 

In de Wet op het voortgezet onder-
wijs is vastgelegd dat elke leerling 
bij het succesvol verlaten van het 
praktijkonderwijs, een schooldiplo-
ma ontvangt. Hiervoor moet je een 
afrondend gesprek, eindgesprek, 
voeren. Tijdens het eindgesprek 
wordt teruggekeken op de ontwikke-

lingen die de leerling heeft doorgemaakt. Het eindgesprek 
duurt maximaal 20 minuten. Kort na het gesprek ontvangt de 
leerling zijn/haar beoordeling. De eindgesprekken hebben op 
onze school vorige week plaatsgevonden. 
Op woensdag 8 juni krijgen deze leerlingen de officiële uitslag 
en kunnen de geslaagden een examenvlag ophalen. 
 
Diploma-uitreiking 
Donderdag 30 juni 2022 worden de diploma’s aan de school-
verlaters uitgereikt. Over de organisatie van de uitreiking ont-
vangen de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) nog bericht.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
Groentetuintjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richard Veldscholten (docent  
Groen) is, samen met Marc Hintz- 
bergen, dit jaar met een leuk  
nieuw project gestart voor de  
leerlingen uit het eerste leerjaar.  
Vanuit het vak groen zijn leer- 
lingen gestart met eigen moes- 
tuintjes. Op deze manier maken leerlingen kennis maken met 
verschillende groentes en het groeiproces hiervan. Als de oogst 
van deze gewassen lukt dan worden ze tijdens de lessen Horeca 
en Huishoudkunde verwerkt in een maaltijd. Bij een zeer goede 
oogst kan het zomaar zijn dat de leerlingen met de eigen ge-
kweekte en onbespoten groente thuis komt. 
 
 

Belangrijke data 2022 
3 juni Twents Carmel Festival 
4 t/m 6 juni Pinksteren 
8 juni Examenuitslag en ophalen examenvlag 
14 juni Voetbaltoernooi PrO scholen (regio)  
 KVV Quick '20  
15 juni Activiteitendag 
 Klassen 1 en 2: Walibi 
 Klassen 3 en 4: Warner Bros Movie World 
20 en 21 juni  JIJ toetsen klas 5 en 6 
21 juni Ouderavond klas 2: Stage (19.30 uur) 
24 juni Kennismakingsdag voor  
 eerstejaarsleerlingen schooljaar 2022-2023 
27 juni t/m 1 juli SVA examens 
28 juni Voortgangsgesprekken PrO/BBL 
30 juni Diploma-uitreiking 
4 t/m 8 juli  Laatste stageweek 
4 juli Ouderraadvergadering, aanvang 19.30 uur 
4 en 5 juli JIJ toetsen klas 1 t/m 4 
4 en 5 juli Rapportvergaderingen,  
 leerlingen om 12.10 uur vrij 
 
Gastles online veiligheid 
Op dinsdag 31 mei zijn er het 1e en 2e lesuur gastlessen op 
school verzorgd door bureau Halt aan klas 1. 

• Leerlingen leerden dat je online vaak makkelijker ‘te ver 
gaat’ dan in een gewoon gesprek.  

• Leerlingen kregen inzicht in de digitale wereld en welke 
gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen.  

• Leerlingen leerden hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een 
strafbare situatie terecht komen.  

 
Twents Carmel Festival voor leerlingen  

Op 1 juni ontvangen de leerlingen van 
de klassen 1 t/m 4 een uitnodiging  
voor het Twents Carmel Festival 
op vrijdag 3 juni. Van 11.00 tot 14.00 
uur is er op Het Hulsbeek een feest 
omdat Carmel 100 jaar bestaat en TCC 
20 jaar. Alle reden om groots uit te 
pakken dus. Leerlingen worden op 
vrijdag 3 juni gewoon volgens het 
rooster op school verwacht. 
 

JIJ toetsen  
De JIJ toetsen voor de leerlingen van klas 5 en 6 
staan gepland voor 20 en 21 juni. Voor de klas-
sen 1 t/m 4 op 4 en 5 juli. 

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

 
Cursusaanbod 2022-2023 
Zit uw zoon/dochter/pupil in leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 dan zal hij/
zij wellicht het komende schooljaar een cursus gaan volgen. 
Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen.  
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EHBO  
In september is de eerste groep gestart met 
de nieuwe cursus Basis EHBO. Onlangs 
heeft de tweede groep deze cursus afge-
rond. De tweede groep heeft het, net als de 
eerste groep, fantastisch gedaan en alle 7 
kandidaten zijn geslaagd!  
De cursus bestaat uit een e-learning van het Rode Kruis. Deze 
wordt behandeld in de les. De praktijk wordt samen met een 
instructeur van het Rode Kruis gegeven. De volgende onderde-
len zijn behandeld tijdens de cursus: bewusteloosheid, reanima-
tie, huidwonden, bloedingen en brandwonden verzorgen, ver-
slik-king, vergiftiging en letsels aan botten, spieren en gewrich-
ten.  
 
Actief na school 
Voetbal FC Twente—FC Groningen 

Wat een FANTASTISCHE avond was het voor 
30 leerlingen van onze school! In samenwer-
king met Bibliotheek Oldenzaal & Impuls Ol-
denzaal mochten zij onder begeleiding van een 
aantal docenten naar een wedstrijd van FC 
Twente. Voor velen was het de eerste keer in 
een groot stadion met meer dan 

20.000 mensen. Als na een geweldige wedstrijd 
ook nog blijkt dat Twente EUROPA in mag en 
het veld bestormd wordt door honderden suppor-
ters; dan weet je zeker dat het een avond was die 
de leerlingen nooit meer gaan vergeten!!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Muurschildering schoolkantine 
In de meivakantie 
is de muurschilde-
ring in de school-
kantine vervan-
gen.  
 
Fresh & Healthy 
 

Badmintontoernooi 
Woensdag 13 april werd er door de 
praktijkscholen in de regio een badmin-
tontoernooi georganiseerd. Het toer-
nooi werd gehouden in Sporthal Veld-
wijk te Hengelo. Met 10 leerlingen van 
de klassen 1 t/m 4 werd er een toernooi 
gespeeld. De leerlingen van onze loca-
tie hebben het uitstekend gedaan! Ook 
was de sfeer op de tribune goed & werd 
er volop aangemoedigd! Kortom een 
gezellige en sportieve middag.  
 
Tropical Party 
Eindelijk kon het weer, een schoolfeest! Twee jaar lang hebben 
de leerlingen er op moeten wachten en daarom is er flink uitge-
pakt. Donderdagavond 21 april werd er een Tropical Party ge-
organiseerd voor onze leerlingen. Ongeveer 120 leerlingen van 
de klassen 1 t/m 6 en het personeel kwamen binnen in een ver-
sierde kantine vol met zomerse attributen & spotlights. Er werd 
gedanst en gezongen op de muziek van een DJ, er werden 
cocktails gedronken bij de cocktailkraam, een schepijsje gege-
ten, leerlingen waagden zich aan een echte surfsimulator en er 
werden prachtige foto’s geschoten bij het greenscreen. De sfeer 
tijdens de avond was geweldig! Op naar het volgende feest…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Schoolvakanties 2022-2023 
Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 
Carnaval - Rosenmontag 20 feb 2023 
Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt 2023 
Pasen 8 t/m 10 april 2023 
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart 18 t/m 21 mei 2023 
Pinksteren 27 t/m 29 mei 2023 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 sep 2023 

https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal/?__cft__%5b0%5d=AZWB_sZp3cSLhkIk7dBHbW9dJbUpPENsKxRDmKQNiqbliaJe5uXHLByGlwo7PpDWNnP51kaiGJQVXxWXJSaYbQT5SN8fFwvpGopck8H1ybYkAi3I5QxdeAemzQCh8JEnNrpddwyc4hBfDEmd3YohEtjU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/impulsoldenzaal/?__cft__%5b0%5d=AZWB_sZp3cSLhkIk7dBHbW9dJbUpPENsKxRDmKQNiqbliaJe5uXHLByGlwo7PpDWNnP51kaiGJQVXxWXJSaYbQT5SN8fFwvpGopck8H1ybYkAi3I5QxdeAemzQCh8JEnNrpddwyc4hBfDEmd3YohEtjU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/impulsoldenzaal/?__cft__%5b0%5d=AZWB_sZp3cSLhkIk7dBHbW9dJbUpPENsKxRDmKQNiqbliaJe5uXHLByGlwo7PpDWNnP51kaiGJQVXxWXJSaYbQT5SN8fFwvpGopck8H1ybYkAi3I5QxdeAemzQCh8JEnNrpddwyc4hBfDEmd3YohEtjU&__tn__=kK-R

