
  

 

 
 
 

 
Oldenzaal, 18 maart 2020 
 
 
Betreft: nieuwsbrief 2  Hoe gaan we verder met ons onderwijs?  

 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals we eerder hebben gecommuniceerd, zal het contact tussen de docent en de leerling 
vooral verlopen via de mail en agenda in Office 365 of de app. Dit blijven we handhaven. 
Binnenkort hebben de docenten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Teams for 

education (dit is een manier waarop docenten online in verbinding kunnen komen met 
leerlingen). Wanneer docenten dit instrument gaan inzetten, dan zullen zij dit ook met de 
leerlingen communiceren via de mail.  
 

Instructie 
In de bijlage bij dit bericht zit een instructie hoe je moet inloggen in Office 365, of klik hier 

voor een instructievideo. 
 

Huiswerk 
Voor het huiswerk dat hoort bij de les blijft de mail leidend. De docent zal hierin de 
informatie plaatsen.  
 
Examen 

Gisteren publiceerde de minister een brief over de mogelijkheid om leerlingen die examens 
gaan doen middels maatwerk ook voor te bereiden op de examens. 
 
Dat biedt ons de ruimte om vanaf aanstaande maandag 23 maart leerlingen vanaf leerjaar 
3 die deelnemen aan cursussen voor te bereiden op de praktijkexamens. Wel houden we 
ons daarbij de richtlijnen van het RIVM. (onder meer afstand betrachten, kleine groepen en 
geen fysiek contact). 

 

Concreet betekent dit dat uw zoon / dochter van de cursusleider a.s. vrijdag via de mail te 
horen krijgt op welke dag hij/zij op school wordt verwacht. 
Voor de duidelijkheid: 
Voor zowel de betrokken docenten als de leerlingen staat voorop dat ze absoluut 
klachtenvrij moeten zijn. Mocht een leerling door ziekte niet aanwezig zijn, dan zullen we 

er alsnog voor zorgen dat de leerling goed voorbereid het examen kan doen. 
 
Krijgt uw zoon/dochter volgende week geen mail maar volgt wel een cursus, dan is de 
betrokken docent niet klachtenvrij en gaat de cursus daarom (nog) niet door. Mocht uw 
zoon/dochter niet klachtenvrij zijn, en dus niet deelnemen aan de cursus, laat ons dat dan 
weten. U kunt daarvoor een mail sturen naar praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl 
 

Wilt u uw mail goed in de gaten houden; de informatie die wij krijgen kan elk moment weer 
veranderen. Bij wijzigingen van afspraken e.d. informeren wij u via deze speciale 
nieuwsbrief.   
 
Vragen? 

Heb je vragen over de inhoud van de lessen of het huiswerk, stel deze dan aan je mentor.  
 

We doen het samen 
We hebben te maken met, ook voor ons, een ongekende situatie die ons allen voor enorme 
uitdagingen stelt. Het geven van online onderwijs is voor de meeste docenten nieuw. We 
hebben de afgelopen week een aantal tests gedaan en dat ging goed. De komende tijd 
zullen we deze vorm van onderwijs samen met jullie moeten ontdekken en hier van leren.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Martin Spit 
Adjunct directeur 

https://youtu.be/EzpUuKp_4KQ
mailto:praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl

