
  
 
 
 
Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni - Praktijkonderwijs 
 
In de brief die u vanuit TCC Centraal heeft gekregen over de opening staat in grote lijnen 
beschreven hoe wij als Twents Carmel College omgaan met het openen van de locaties en welke 
maatregelen wij treffen op al onze locaties. In deze bijlage vindt u de uitwerking voor de locatie 
voor Praktijkonderwijs. Gezien de verschillende doelgroepen van de locaties en ook de 
verschillende groottes van de locaties kan de uitvoering er anders uitzien. 
 
Het aangepaste rooster  
• Het rooster geldt van 2 juni t/m 26 juni. 
• Alle leerlingen krijgen van hun mentor informatie over hun rooster. 
• Op vrijdag 12 juni hebben alle leerlingen vrij. Op deze dag komen nieuwe 1e jaars leerlingen 

kennismaken. 
• Door de beperkte ruimte splitsen we klassen in twee groepen. Elke groep krijgt een gedeelte 

van de dag les. Deze groep blijft tot het einde van het schooljaar hetzelfde. 
• Elke dag bestaat uit twee lesblokken: 

o 1e lesblok 08.30 tot 11.00 uur  
o 2e lesblok 12.00 tot 14.30 uur 

• Tussen de lesblokken zitten geen pauzes. 
• Een lesblok bestaat uit theorie- of praktijkles. Tijdens een blok wordt niet gewisseld; 
• Alle klassen hebben minstens één dag in de week geen les. Op die dag is het de bedoeling dat 

ze het opgegeven huiswerk maken. 
• De stages gaan weer zoveel mogelijk beginnen. Stages in de horeca en zorg kunnen op dit 

moment nog niet allemaal weer ingevuld worden. 
• Voor schoolverlaters gelden andere afspraken. Zij krijgen hierover informatie van hun mentor.  
 
Andere activiteiten 
• De activiteitendag op dinsdag 2 juni en de sportdag op maandag 29 juni gaan niet door. 
• De geplande examens van de cursussen gaan gewoon door. Leerlingen krijgen hierover 

informatie van de cursusleider. De daaraan gekoppelde avond voor de uitreiking van de 
certificaten gaat niet door. In plaats daarvan delen de cursusleiders in aanwezigheid van de 
schoolleiding, de certificaten uit aan de leerlingen. 

• De schooldiploma’s worden op een aangepaste manier uitgereikt op donderdag 18 juni. 
Leerlingen en ouders ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

• Van 29 juni t/m 1 juli willen we de ouders individueel uitnodigen om terug te blikken op het 
afgelopen schooljaar en vast kennis te maken met de nieuwe mentor. U ontvangt hier nog een 
uitnodiging voor. Mocht u hier liever geen gebruik van willen of kunnen maken, laat het dan 
weten aan de huidige mentor. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van locatie Praktijkonderwijs, 
 
Martin Spit 
Adjunct-directeur 


