
  
 
 
 
Oldenzaal, 16 maart 2020 
 
 
 
Betreft: nieuwsbrief 1 m.b.t. Corona-maatregelen 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
 
Gisteren heeft u een brief gekregen omtrent het vervallen van alle lessen tot en met maandag 
6 april. We hebben beloofd dat u vandaag van ons hoort hoe we de komende weken zullen invullen 
voor de leerlingen. 
 
Opvang leerlingen van ouders met cruciale beroepen 
Opvang is alleen mogelijk indien beide ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepen. We willen 
graag in beeld hebben welke leerlingen op welke dag opvang nodig hebben. We vragen u dit via de 
mail door te geven aan onze organisatorisch coördinerend docent de heer H. Bouwhuis met 
vermelding van de dagen dat uw zoon of dochter komt. Geef dit minimaal een dag van tevoren 
aan! Het mailadres van de heer Bouwhuis is h.bouwhuis@twentscarmelcollege.nl. 
 
Examenleerlingen 
De examens op het praktijkonderwijs beginnen vanaf 10 juni. Mochten de lessen vanaf maandag 
6 april weer volgens het rooster gegeven kunnen worden, dan zullen we, door gebruik te maken 
van het 7e of 8e lesuur, leerlingen extra de gelegenheid bieden om zich op het examen voor te 
bereiden. Indien 6 april niet haalbaar blijkt en de lessen dus pas later kunnen beginnen, zal het 
rooster worden aangepast. We zetten dan alles op alles om de leerlingen toch examen te kunnen 
laten doen. 
 
Schoolverlaters  
Voor de leerlingen uit leerjaar 5 en 6 die tevens schoolverlater zijn, zijn of worden in deze periode 
afspraken gemaakt m.b.t. het vervolg. De ouders zijn hiervan op de hoogte of worden op de 
hoogte gebracht. Hebt u als ouders vragen omtrent de uitstroom van uw zoon/dochter/pupil dan 
kunt u contact opnemen met: 

- De mentor/stagebegeleider klas 6, de heer L. Beuger 06 55 14 64 78 
- De mentor/stagebegeleider klas 5, de heer H. Pijnappel 06 14 10 72 80 

Stage 
Alle stageactiviteiten zijn per direct gestopt. De leerlingen lopen dus geen stage meer. De 
stagebedrijven zijn hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Huiswerk leerjaar 1 t/m 6 
De mentor van elke klas zal wekelijks, elke maandag, contact houden met de leerlingen over het 
huiswerk. Dat gaat vooral via de mail en agenda in Office 365 of de app. We verzoeken de 
leerlingen om met dit huiswerk aan de slag te gaan. Bij vragen kunnen de leerlingen via de mail 
contact opnemen met de mentor.  
   
Overige activiteiten 
Alle overige activiteiten, waaronder b.v. de besprekingen in het kader van het arbeidskundig 
onderzoek van leerjaar 4, oudergesprekken etc. komen tot en met 6 april te vervallen.  
De ontstane situatie is nieuw voor ons allen en vraagt ook veel flexibiliteit en actie van ons allen. U 
kunt ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om het verzorgen van onderwijs de komende 
weken in goede banen te leiden. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zal er indien 
er nieuws is, een update per e-mail verstuurd worden. Om goed geïnformeerd te blijven is het van 
belang dat leerlingen hun schoolmail in de gaten houden en dat u als ouder/verzorger de mail goed 
volgt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Spit 
adjunct-directeur 
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