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Noteer de datum van de algemene ouder-
avond alvast in uw agenda.  
In de week voorafgaande aan de ouder-
avond ontvangt u via e-mail een uitnodi-
ging waarin een link staat om u aan te mel-

den. Aanmelden voor de ouderavond is noodzakelijk om de 
avond goed te organiseren en ordentelijk te laten verlopen. 
 
Af-/ziekmelden 
Af-/ziekmeldingen moeten telefonisch door 
ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven worden. 
De af-/ziekmelding moet gedaan worden vóór 
08.30 uur op telefoonnummer 0541 - 532976.  
Dus niet via het e-mailadres van school  
of mentor, want er is niet altijd gelegenheid  
om e-mailberichten te lezen voor aanvang van  
de lessen. 
 
Kledingvoorschriften tijdens praktijklessen 
Praktijkvakken Tuin en Techniek 
De leerlingen zijn verplicht om tijdens deze praktijklessen een 
blauwe overall en werkschoenen te dragen.  
 
Praktijkvakken Horeca/HHK 
Tijdens deze praktijklessen moeten de leerlingen het onder-
staande dragen: 

− Een lange broek die het gehele been bedekt. Grote gaten en/
of schuren zijn niet toegestaan. 

− Sokken tot over de enkels. 

− Dichte schoenen. 
Deze voorschriften hebben te maken met de veiligheid van de 
leerling. Voldoet de kleding van de leerling niet aan deze eisen 
dan kan een leerling niet deelnemen aan de les. 
 
Informatie/communicatie 
De meeste informatie over en van school 
wordt digitaal verstuurd en gepubliceerd 
aan ouder(s)/verzorger(s). Nu gaat dat nog 
veelal via de website en het leerlingvolg-
systeem SOMToday, maar vanaf 26 sep-
tember wordt er een nieuw app, de TCC 
app, in gebruik genomen. Deze app moet 
er aan bijdragen om het contact tussen 
school, u en de leerlingen te verbeteren.  
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen tussen 19 en 
23 september een uitnodiging voor de TCC app. Leerlingen 
ontvangen de uitnodiging op hun e-mailadres van school en de 
ouder(s)/verzorger(s) op het bij school bekende e-mailadres. De 
afzender van deze mail is noreply@mailer.hoyapp.nl, dus niet 
Twents Carmel College.  
 
E-mailadres 

Het is van belang dat op school het juiste  
e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s) be-
kend is. Wijziging van e-mailadres graag 
direct doorgeven aan de administratie van 
onze school.  
 

Belangrijke data: 
7 t/m 9 september Introductiekamp klas 1 
 15 september Algemene ouderavond onderbouw  
   (Klassen 1 en 2) 
 22 september Algemene ouderavond bovenbouw 
   (Klassen 3 t/m 6) 
 4 oktober TCC medewerkersdag 
   Leerlingen zijn vrij  
 7 oktober Zwemtoernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is gestart met twee introductiedagen in 
het teken van respect, groepsvorming en samenwerking.  
Maandag 29 augustus werden de leerlingen in de gymzaal ver-
welkomd door adjunct-directeur Herbert Bouwhuis gevolgd 
door een voorstelling van Kickstart. Na de voorstelling waren 
er groepsactiviteiten met de klas.  
Dinsdag 30 augustus was er een spor-
tieve dag georganiseerd op Het Huls-
beek in Oldenzaal. Er werd onder ande-
re gesprongen over dancing balls, ge-
gleden over een sjoelbaan, Archery tag 
gespeeld, gerend over een trekker 
stormbaan en samengewerkt bij het 
mattenspel. Kortom twee mooie dagen 
waarin de leerlingen elkaar, de nieuwe 
mentor en de leerkrachten al een beetje 
hebben leren kennen. 
Schooljaar 2022 –2023 is gestart met 193 leerlingen, verdeeld 
over 15 klassen.  
 
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 
15 september a.s. Het aanvangstijd-
stip 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 donderdag 
22 september, aanvang 19.30 uur. 
Bij beide informatieavonden wordt er gestart met een gezamen-
lijke ontvangst in de schoolkantine. Na de algemene informatie 
in de schoolkantine gaan ouder(s)/verzorger(s) samen met de 
mentor van hun zoon/dochter/pupil naar een klaslokaal.  
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Internetsite: www.twentscarmelcollege.nl 



 
Social Media 
Veel van de activiteiten die plaatsvinden op school, worden 
gedeeld via Facebook en Instagram. 
 
Fietsenstalling 
Alle leerlingen, ook leerlingen met een elektrische fiets, moe-
ten hun fiets stallen in de fietsenstalling voor leerlingen. Deze 
is aan de voorzijde van school. 
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TCC Bigband  
Twents Carmel College heeft een bigband waarbij alle leer-
lingen van alle locaties welkom zijn. Lijkt het je leuk om mu-
ziek te maken in een bigband? Meld je dan aan!  
 
 
 
 
 
 
 
In de bijlage lees je meer over de bigband.  

Twents Carmel College, afd. Praktijkonderwijs, Leliestraat 1, 7572 VD Oldenzaal 
E-mail: praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl 
Internetsite: www.twentscarmelcollege.nl 

https://www.facebook.com/tccpro
https://instagram.com/tccpraktijkonderwijs?igshid=YmMyMTA2M2Y=


                Doe jij mee met de TCC BIGBAND? 

           
 

Vind jij het leuk om muziek te maken en lijkt het je leuk dat samen te doen? Kom dan bij onze  

TCC Bigband! 

 

De TCC Bigband is een popband bestaande uit elektrisch gitaar, basgitaar, toetsen en slagwerk,  

aangevuld met saxofoons, trompetten en trombones. We spelen populaire en lichte muziek en 

bestaan al zo’n 17 jaar. Alle leerlingen van alle TCC-locaties zijn van harte welkom! Wij zoeken op 

dit moment blazers: trompetten, saxofoons, trombones. 

 

We treden ook op! 

Als bigband treden we ook op en doen dat binnen en buiten school. Zo hebben we al op een  

bigbandfestival in Zwolle gestaan maar ook in onze eigen regio waar een podium voor ons klaar 

stond zoals bij de Samenloop voor Hoop in Oldenzaal of als gast bij de plaatselijke harmonieën. 

Binnen de locatie Lyceumstraat spelen we op avonden als Steps on Stage, Carmels Next Talent, 

Carmel in Concert en tijdens diploma-uitreikingen.   

 

                    
 

Waar en wanneer? 

De repetities zijn op vrijdagmiddag van 14.20 uur tot 16.00 uur in de Kapel aan de locatie 

Lyceumstraat. 

 

 



Heb je les tijdens de repetitie? Dat regelen we! 
Wil je meedoen maar heb je les? Geen nood, dan geldt er een vrijstelling. De voorwaarden voor 

vrijstelling, lees je hieronder. 

 

Informatie en aanmelden 

Als  je mee wilt doen, ben je van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden, e-mail dan naar 

Tineke Steenbeeke: t.steenbeeke@twentscarmelcollege.nl 

 

Namens de TCC Bigband, Tineke Steenbeeke 

 

 

Regeling deelname TCC Bigband bij vrijstelling lesuren 

Leerlingen die willen deelnemen aan de TCC Bigband, en die les hebben op vrijdag het 7e (14.20 uur) 
en 8e uur, kunnen vrijstelling krijgen voor die lesuren wanneer onderstaande regeling opgevolgd 
wordt: 
 

- De leerling overlegt eerst met de betreffende docent naar de mogelijkheden (ook om de les 
op een ander moment te volgen); 

- In overleg met de mentor moet de leerling monitoren hoe het gaat met de studieresultaten 
van betreffende uren en het vak en zo nodig wordt er bijgestuurd; 

- Mocht de leerling tijdens een van deze uren een toets (of iets anders wat op dat moment 
voorrang heeft) hebben dan gaat deze toets (situatie) voor; 

- De leerling is zelf verantwoordelijk voor alles: het contact en het regelen met de betreffende 
docent en mentor, zo ook voor het volgen van de les op andere momenten, het bijhouden 
van het huiswerk en de leerstof en controle van de voortgang van het betreffende vak. 

 
Als alles geregeld is geeft de leerling alle info door aan de betreffende coördinator en Tineke 
Steenbeeke. 
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