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In deze locatieschoolgids vindt u informatie over de locatie Praktijkonderwijs van het Twents Carmel 

College. In onze algemene schoolgids staat aanvullende informatie die voor alle locaties van het 

Twents Carmel College geldt. De algemene schoolgids vindt u bij de downloads op onze website.  

 

 

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/downloads/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=21&cHash=466b8e168396c97512f367b330d9fb50
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Praktijkonderwijs 

Het Praktijkonderwijs is onderdeel van het Twents Carmel College; een scholengemeenschap met 

zes vestigingen voor voortgezet onderwijs. We hebben een locatie in Denekamp, een in Losser en 

vier locaties in Oldenzaal. 

 

Aan de Leliestraat in Oldenzaal vindt u onze locatie voor Praktijkonderwijs. Wij zijn een kleine locatie 

waar het draait om structuur, duidelijkheid, heldere afspraken, vaste gezichten en overzichtelijke 

groepen. Bij het praktijkonderwijs draait het om de leerling. Zijn/haar manier van werken, tempo, 

talenten, kennis en vaardigheden zijn bepalend voor de doelen die we samen bereiken. Ons 

onderwijs richten we in op basis van de volgende thema’s: 

• Wonen 

• Werken  

• Vrijetijdsbesteding  

• Burgerschap  

 

Leerlingen krijgen theorie en praktijkvakken. Met behulp van stages ontdekken leerlingen goed wat ze 

kunnen en leuk vinden. De stage geeft ook een beeld van wat een leerling in het werkveld kan gaan 

doen. Ons doel: met praktijkonderwijs naar een baan! De route die een leerling hiervoor bij ons aflegt 

is uniek en op maat gemaakt.   

 

Contact 

De algemene contactgegevens van het Praktijkonderwijs zijn: 

Twents Carmel College 

Praktijkonderwijs 

Leliesraat 1 

7572 VD Oldenzaal 

Telefoon 0541 53 29 76 

Praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl  

 

De locatieleiding is in handen van een adjunct-directeur.  

 

Kijk hier voor alle contactgegevens. 

 

 

 

mailto:Praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Contactpersonen_Twents_Carmel_College_2018-2019.pdf
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Doelen en resultaten 

Het praktijkonderwijs stemt het onderwijs af op de maat van de individuele leerling. Het gaat erom de 

leerling goed toe te rusten voor de periode na school; wanneer hij/zij zelfstandig en als 'goede burger' 

aan de samenleving deelneemt, een baan heeft en zijn/haar vrije tijd zinvol weet te besteden. De weg 

waarlangs de school hieraan samen met de leerling werkt verschilt per leerling. Dát is de sterke kant 

van praktijkonderwijs! We hanteren verschillende leerroutes in onze school. Het is daarom in 

algemene zin moeilijk om aan 'anderen' uit te leggen wat je de leerlingen nu precies meegeeft. Hierin 

verschilt het praktijkonderwijs duidelijk met het vmbo of een havo/vwo opleiding. Daar gelden 

landelijke examens en men weet precies aan welke eisen iedere leerling moet voldoen.  

 

Resultaten 

Voor de resultaten van ons Praktijkonderwijs verwijzen we u naar de website van Scholen op de Kaart. 

Hier vindt u de resultaten op het gebied van:  

Uitstroom 

Behaalde diploma's en certificaten 

 

Het programma 

In de eerste twee leerjaren bieden we de leerlingen het basisprogramma aan. Dit basisprogramma is 

gebaseerd op het competentieprofiel praktijkonderwijs. Per leerling kunnen er andere accenten 

gelegd worden. Dit nemen we op in het individueel ondersteuningsplan (IOP). Tijdens de eerste twee 

leerjaren ontwikkelen de leerlingen de basisvaardigheden.  

 

Die basisvaardigheden hebben de leerlingen nodig om de volgende stap in het leerproces te zetten; 

de stage. Vanaf het derde leerjaar is de lesinhoud zoveel mogelijk afgestemd op de individuele 

behoefte van de leerling. De keuze van de stage speelt daarbij een grote rol. Afhankelijk van de 

keuze van de stage kunnen de leerlingen ook deelnemen aan door de branche erkende cursussen. 

Slagen de leerlingen voor deze cursussen dan vergroot dat hun kans op een plaats op de 

arbeidsmarkt of vervolgopleiding. Het schooljaar waarin  de leerling 18 jaar wordt is tevens het laatste 

schooljaar. Leerlingen stromen dan uit naar werk of werk in combinatie met een opleiding.  

 

Verder verzorgen we sociale vaardigheidstraining. Deze training is bestemd voor alle leerlingen. 

Eenvoudige, maar belangrijke aspecten zoals kennismaken, het voeren van een gesprek, nee durven 

zeggen en meer komen dan aan bod.  

 

Binnen een leerjaar bieden we theorie- en praktijkvakken soms klasse overstijgend aan. Op deze 

manier kunnen we beter inspelen op de vraag die de leerling stelt. De leerlingen uit de hoogste 

groepen hebben zoveel mogelijk op vaste dagen hun stages. Op vrijdagmiddag is voor alle leerlingen 

de zogenaamde vrije keuzemiddag ingeroosterd. Iedere leerling kiest dan voor een periode van zes 

weken welk onderdeel ze gaan volgen. Het gaat dan om onderdelen zoals kleien, dansen, bakken 

fitness, vissen, sporten in de zaal en nog veel meer. Er is veel om uit te kiezen. De keuzemiddag 

heeft onder meer tot doel om leerlingen kennis te laten maken met vormen van vrijetijdsbesteding. 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/921/1136/Twents-Carmel-College-School-voor-Praktijkonderwijs/Uitstroom-leerlingen
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/921/1136/Twents-Carmel-College-School-voor-Praktijkonderwijs/Uitstroom-leerlingen
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/921/1135/Twents-Carmel-College-School-voor-Praktijkonderwijs/Behaalde-diplomas-en-certificaten
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Onderwijstijd 

Voor alle leerjaren geldt dat er per schooljaar 1.000 lesuren zijn. Dat is de onderwijstijd. Elke week 

kent 30 leseenheden van elk 50 minuten verdeeld over vijf dagen. Met de ouderraad/DMR zijn op 15 

mei 2018 de activiteiten besproken die ook deel uitmaken van de onderwijstijd. Tijdens al deze 

activiteiten doen we een groot beroep op de sociale, communicatieve en sportieve vaardigheden van 

de leerlingen. Deze dragen bij aan de vorming van de leerling. Het gaat om activiteiten zoals 

schoolexcursies/-reizen, sport- en activiteitendagen en schoolfeesten zoals Kerstmis. Verder zijn een 

aantal maatwerkactiviteiten toegevoegd aan de onderwijstijd. Het gaat dan om mentoruur, 

leerlingbegeleiding en de bouwploeg.  

 

Tijdens de ochtendpauze (10.10 - 10.30 uur) en de middagpauze (12.10 - 12.40 uur) observeren 

gemiddeld vier docenten de leerlingen. Deze docenten kijken, stimuleren, communiceren en 

corrigeren waar nodig/gewenst. De docenten wijzen leerlingen op hoe ze met elkaar communiceren 

en hoe ze met sociale media kunnen omgaan. Ook de pauze draagt daarom bij aan de sociale 

vorming van de leerlingen. Daarom zien we 40% van alle pauzetijd als les sociale vorming. Van de 

totale pauzetijd (=50 minuten) is dan 20 minuten lestijd. Tijdens de pauze houdt één docent toezicht 

op de juiste uitgifte van producten uit eigen keuken. Leerlingen kiezen een product uit, pakken het en 

rekenen het contant af. De docent kijkt hierbij letterlijk mee over de schouders van de leerlingen.  

 

Diploma 

Sinds het schooljaar 2018-2019 ontvangen de leerlingen aan het einde van hun opleiding het 

Schooldiploma Praktijkonderwijs. De komende twee jaren wordt er gewerkt aan de wetgeving die dit 

formeel mogelijk maakt.  

 

Lestijden  

Lestijden  Normaal  

1e lesuur  8.30 - 9.20 uur  

2e lesuur  9.20 - 10.10 uur  

pauze  10.10 - 10.30 uur  

3e lesuur  10.30 - 11.20 uur  

4e lesuur  11.20 - 12.10 uur  

pauze  12.10 - 12.40 uur  

5e lesuur  12.40 - 13.30 uur  

6e lesuur  13.30 - 14.20 uur  

7e lesuur  14.20 - 15.10 uur  

  

Toetsweken, ziekte, veranderingen in het docentenbestand kunnen zorgen voor wijzigingen in het 

lesrooster. De actuele lesroosters staan op onze website. Dit rooster is leidend.  

 

Ouderbijdrage 2019-2020 

Aan ouders vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen we als school extra dingen 

voor onze leerlingen doen die we normaal gesproken niet zouden kunnen doen op basis van enkel de 

bekostiging van de overheid. Zie voor de formele regeling:  

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/roosters/
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https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/  

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/
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Overzicht vrijwillige ouderbijdrage  

leerjaar 1, 2 en PrO-Xtra klas 

Verbruiksmateriaal onderbouw € 58,00 

Gebruik bronnenboeken € 5,00 

Print- en kopieerkosten € 5,00 

Huur kluisje € 0,00 

Sportieve en culturele vorming € 15,00 

Vrije keuzemiddag € 8,00 

  

  

Totaal € 91,00 

 

Leerjaar 3 

Verbruiksmateriaal bovenbouw € 30,00 

Gebruik bronnenboeken € 5,00 

Print- en kopieerkosten € 5,00 

Sportieve en culturele vorming € 15,00 

Vrije keuzemiddag € 8,00 

Bijdrage kosten examens en 

cursussen 

€ 15,00 

  

  

  

Totaal € 78,00 

 

Leerjaar 4,5 en 6: 

Verbruiksmateriaal bovenbouw € 30,00 

Gebruik bronnenboeken € 5,00 

Print- en kopieerkosten € 5,00 

Sportieve en culturele vorming € 15,00 

Bijdrage kosten examens en 

cursussen 

€ 30,00 

  

  

  

  

Totaal € 85,00 
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Jaarplanning[N(1] 

26 augustus Start schooljaar 

26 augustus Introductiedag  

27 augustus Introductiedag  

28 augustus Start regulier lesprogramma 

2 september Infobulletin 1  

2 t/m 4 september Introductiekamp klas 1  

5 september Klassen 1 vrij 

12 september Algemene ouderavond klassen 1-2-Xtra-PrO-BBL  

aanvang 19:30 uur 

19 september Algemene ouderavond klassen 3-4-5-6            

aanvang 19:30 uur 

20 september Haps klas 2 

4 oktober Zwemtoernooi 

9 oktober Infobulletin 2 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Ouderavond PROFIJT 

6 november Voetbaltoernooi 

19 november Studiedag personeel, leerlingen vrij 

3 december Voortgangsbespreking klas 4-5-6 

4 december Infobulletin 3 

13 december Leerlingen 12:10 uur vrij 

13 december Kerstmarkt 16:00 t/m 20:00 uur 

19 december Kerstgala 

21 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

15 januari Kijkmiddag lkrt (s)bao 

21 januari Open huis 18:00 t/m 20:30 uur 
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24 januari Darttoernooi 

29 januari Infobulletin 4 

11 februari Voortgangsbespreking klas 1-2-3-Xtra 

15 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie 

24 februari Carnavalsmaandag vrij  

25 februari Studiedag personeel, leerlingen vrij  

10 maart Studiemiddag personeel, leerlingen 12:10 uur vrij 

16 maart Informatieavond gemeente voor schoolverlaters 

18 maart Basketbaltoernooi 

18 maart Infobulletin 5 

25 maart Studiemiddag personeel, leerlingen 12:10 uur vrij 

31 maart Voortgangsbespreking klas (4) 5-6 

11 t/m 13 april Paasweekend 

15 april Badmintontoernooi 

22 april Studiemiddag personeel, leerlingen 12:10 uur vrij 

23 april t/m 5 mei Meivakantie 

13 mei Infobulletin 6 

14 mei Cultuurdag  

21 t/m 24 mei Hemelvaart 

25 mei Ouderavond klas 2 Stage  aanvang 19:30 uur 

30 mei t/m 1 juni Pinksteren 

2 juni  Activiteitendag 

3 t/m 5 juni Zeilkamp klas 5 

8 juni  Excursie Amsterdam klas 6 

8 juni Voorlichting iPad klas 1 schooljaar '19-'20 aanvang 19:30 uur 

9 juni  TOA toetsen klas 5-6 
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9 juni Voetbaltoernooi 

12 juni Introductie nieuwe leerlingen 

15 t/m 19 juni SVA examens 

17 juni Infobulletin 7 

18 juni Diploma uitreiking (19:30 uur)  

22-23 juni TOA toetsen klas 1-2-3-4 

22 t/m 26 juni Laatste stageweek 

25 juni  Uitreiking certificaten (19:30 uur) 

26 juni Inleveren boeken, kluisjes leeg en open 

29 juni  Sportdag (Hulsbeek) 

29 juni Profijt en TOA bespreking met lln. klassen 4 (geen voortgangsbespreking voor 

ouders i.v.m. arbeidskundigonderzoek) 

30 juni en 1 juli Voortgangsbespreking klassen 1-2-3-5 

4 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 

17 augustus  Start schooljaar '20-'21 
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Vervolg jaarplanning 

 

 

Schoolleefregels en incidentenprotocol 

Hoe we met elkaar omgaan, wat is toegestaan (en wat niet) en hoe we omgaan met incidenten, staat 

beschreven in het document 'schoolleefregels en incidentenprotocol' dat op onze website (bij 

downloads) te vinden is.   

 

Maatschappelijke stages 

Op het praktijkonderwijs worden de maatschappelijke stages ingevuld door de leerlingen uit leerjaar 

2. Dat is bewust, omdat de leerlingen vanaf leerjaar 3 deelnemen aan de reguliere praktijkonderwijs 

stages. Één van de mentoren van leerjaar 2 coördineert de maatschappelijke stage. 


