
 
 
 
 
Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni - Denekamp 
 
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 
Denekamp. Gezien de verschillende doelgroepen van de locaties en ook de verschillende groottes 
van de locaties kan de uitvoering er anders uitzien. 

Algemeen 
Met het openen van de school hebben wij te maken met richtlijnen en maatregelen waar we aan 
moeten voldoen. Met het in acht nemen van deze maatregelen kunnen we maximaal 75 leerlingen 
per keer ontvangen op school. Daarom is en blijft het online onderwijs ook de komende weken het 
uitgangspunt voor het onderwijs en zorgt daarmee voor continuïteit.  
Daarnaast houden we de opvang voor leerlingen in stand, dit is elke ochtend van 8.30 tot 12.30 
uur. De groep leerlingen die hier gebruik van maakt, is van harte welkom. De coach zal contact 
leggen met hen om te informeren welke ochtenden zij hiervan gebruik willen maken. 

De praktische zaken  
In de bijlage ‘praktische informatie’ vindt u meer informatie over de te gebruiken plekken voor het 
stallen van de fiets, de ingang van de school, looproutes naar de lokalen en welke klas wanneer 
aanwezig moet zijn. Daarbij hebben we de volgende opmerkingen: 

• Leerlingen zijn maximaal 10 minuten voor aanvang op school aanwezig en gaan rechtstreeks 
naar het lokaal. 

• Leerlingen nemen hun eigen device en oordopjes mee naar school. 
• Vrijwel alle klassen worden verdeeld in twee groepen; groep A en groep B. Dit geldt niet voor 

klas 1bk en 2b, omdat lokaal 9 ruimte biedt om deze klas in zijn geheel een plek te geven. 
• De groepen A en B zijn ingedeeld op alfabet en er is geen ruimte om te ruilen. Dit overzicht 

heeft u eerder in de mail ontvangen. 
• Elke groep gebruikt telkens hetzelfde lokaal en is gekoppeld aan een route op kleur. Er zijn 

verplichte looproutes op kleur in school gekoppeld aan fietsenstalling, toilet en lokaal (zie 
bijlage ‘Praktische informatie’).  

• Elke klas komt één keer een ochtenddeel (lesuur 1, 2 en 3) en één keer een middagdeel 
(lesuur 5, 6 en 7) op school. 

• Het 4e lesuur vervalt voor alle klassen die lesuur 1 t/m 3 op school onderwijs hebben gevolgd. 
Dit uur kan gebruikt worden om te fietsen van en naar school. Het 8e lesuur vervalt voor 
klassen die 's middags op school zijn.  

• Er is een rooster gemaakt voor de weken 23, 24, 25 en 26 waarin leerlingen kunnen zien 
wanneer zij op school verwacht worden. Let op: dit wisselt per week om te voorkomen dat 
telkens dezelfde online lessen vervallen. 

• We proberen rekening te houden met inzet van docenten op school en het verzorgen van online 
lessen. Dit kan namelijk niet tegelijkertijd. Dit kan betekenen dat een docent met veel online 
lessen minder vaak fysiek ingezet wordt. Tegelijkertijd zal de docent die minder online lessen 
verzorgt vaker op school ingezet worden. 

• Wanneer een docent, die ingeroosterd staat bij een klas op school, in zijn rooster ook een 
online les zou moeten geven aan een klas die thuis zit, zal een online les dus niet mogelijk zijn. 
In dat geval kan de klas thuis aan het werk gezet worden zonder beschikbaarheid van de 
docent. Dit is niet ideaal, maar zal in een enkel geval onvermijdelijk zijn. 



 

• We proberen met regelmaat een coach aan een groep te koppelen, maar dat zal niet altijd 
lukken. 

• Een docent is een dagdeel (drie lesuren) aan een klas gekoppeld.   

Onderwijs 
• Fysieke lessen zijn er van maandag tot en met donderdag. De vrijdag wordt gebruikt voor 

opvang en ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen die dat nodig hebben. 
• Er zijn twee uitzonderingsweken: in de lesweek van 2 juni maken we wel gebruik van vrijdag, 

omdat het maandags Tweede Pinksterdag is. De laatste lesweek (22-24 juni) maken we alleen 
gebruik van de maandag en woensdag, daarbij is er dinsdag online les. 

• De lessen worden begeleid door docenten die aanwezig kunnen zijn op school en gezond zijn. 
Zoals u begrijpt zijn er collega’s die niet fysiek op school kunnen zijn vanwege een kwetsbare 
gezondheid van zichzelf of gezinsleden. Zij blijven uiteraard wel online lessen verzorgen. 

• Voor de klassen die een dagdeel op school zijn worden de online lessen uitgeroosterd en 
vervangen door werkflex en activiteiten. De online lessen die hierdoor uitvallen kunnen, indien 
nodig, door de docent naar een ander lesuur worden verplaatst.  

• Voor de op school aanwezige klassen, zetten we in het rooster:  
o Elk dagdeel een uur toetswerkflex, te gebruiken voor een groepsgesprek, individuele 

hulp en ondersteuning bij vakken. Een eventuele toets kan ook in dit uur worden 
afgenomen. 

o Verder zullen in het rooster de volgende vakken worden opgenomen: 1 uur lichamelijke 
opvoeding, 1 uur beeldende vorming, 1 uur muziek en 1 uur techniek. Het rooster is te 
vinden op de website. 

• De LO-lessen vinden plaats op het SDC-veld. Omkleden is niet mogelijk, dus in de LO-lessen 
zal het gaan om buitenactiviteiten die in gemakkelijk zittende kleding kan worden uitgevoerd. 

• Wanneer een les LO in het rooster staat, volgen de leerlingen de aanwijzingen van de 
begeleidend docent om naar het sportveld of terug naar school te lopen. 

• Wanneer het eerste lesuur van een groep LO is, stallen zij de fiets op de hen toegewezen plek 
en wachten daar op de begeleidend docent, zij lopen dan niet eerst de school in. Heeft een 
groep het laatste uur LO, dan nemen zij direct hun spullen mee, zodat zij na de les niet meer 
het gebouw in hoeven. 

Deze maatregelen rondom ons onderwijs betekent dat de leerlingen op school geen online 
onderwijs volgen, maar aan het werk gezet worden met opdrachten van deze vakken. Het sociale 
aspect van ‘het naar school gaan’ krijgt hierdoor een belangrijke rol. 
 
De afronding van het schooljaar 
De afronding van het schooljaar zal ook anders verlopen dan normaal en we willen u kort toelichten 
welke keuzes gemaakt zijn en wat u kunt verwachten in de schoolweken die nog komen gaan: 
week 23 tot en met 27 (2 juni tot en met 3 juli). 
 
Planning 
• We bieden onderwijs aan van dinsdag 2 juni tot en met woensdag 23 juni.  
• De proefwerkweek die in de jaarplanning was opgenomen van 18 tot en met 24 juni vervalt. 
• Donderdag 25 en vrijdag 26 juni zijn de overgangsvergaderingen. 
• De week van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli gebruiken we volledig voor de 

voorbereiding van het komende schooljaar en zijn er geen onderwijsactiviteiten meer voor 
leerlingen. 

• In deze laatste week zal er digitaal een bericht komen over de overgang van uw kind. Het is nog 
onduidelijk of dit een gewoon rapport is of dat er een andere vorm zal worden gekozen.  



 

• De coaches van de tweede klassen zoeken een manier om het afscheid van de tweede klassen 
toch plaats te laten vinden.  

• De kennismaking van de tweede klassen met de locatie van volgend jaar zal door die locaties 
georganiseerd worden en u wordt daarvan door hen op de hoogte gehouden. 
 

Toetsing 
Het onderwijzend team heeft besloten geen toetsen af te nemen die een weging krijgen, om de 
volgende redenen: 
• Klas 1 

o We hebben voldoende informatie over de leerlingen uit de eerste klassen om hen 
’drempelloos’ over te laten gaan naar klas 2 op basis van de eerste twee rapporten 
en de wijze waarop zij in deze bijzondere periode gewerkt hebben.  

o In klas 2 hebben we voldoende tijd om eventuele achterstanden op te sporen, bij te 
werken en te zorgen voor een goede overgang naar klas 3. Drempelloos overgaan 
wil zeggen dat een leerling wordt bevorderd naar klas 2 op het niveau waar hij of 
zij nu ook onderwijs volgt. In situaties waar bij het tweede rapport is gesproken 
over mogelijke opstroom of afstroom na de overgang, zal de coach contact met u 
opnemen. U kunt dan met elkaar bespreken welke weg het beste past bij uw kind. 

• Klas 2 
o We hebben de leerlingen in klas 2, na bijna twee jaar onderwijs op de locatie ruim 

voldoende in beeld om het goede advies te geven voor de overgang naar klas 3.  
o Er is een groep leerlingen die graag in periode 3 had laten zien dat zij een gewenst 

hoger niveau aankunnen. Deze groep leerlingen hebben we goed in beeld en de 
coaches zullen contact leggen met u. Dit zal vragen om goed overleg en ruimte. 

• In het kader van gelijkheid zouden de leerlingen voor alle vakken een toets moeten krijgen, 
zodat iedereen de kans krijgt om voor zijn of haar tekortvak een goed cijfer te halen, maar het 
is organisatorisch onmogelijk om op deze wijze te toetsen binnen de RIVM richtlijnen. 

In het kader van gelijkheid voor leerlingen is het onwenselijk om summatief te toetsen (toets met 
weging): de basis om alle kinderen dezelfde toets te geven ontbreekt, omdat de leerlingen in zeer 
uiteenlopende thuissituaties een andere voorbereiding hebben gehad. Het is niet goed mogelijk om 
de werkelijke waarde van het behaalde cijfer in te schatten. Een toets kan wel gebruikt worden om 
in beeld te krijgen welke onderdelen beheerst worden, welke niet en waarop gestuurd moet worden 
in het komende schooljaar. Dit heet formatief toetsen. In beperkte mate kunnen er formatieve 
toetsen worden afgenomen gedurende de laatste vier onderwijsweken. Om te voorkomen dat er 
dan indirect toch proefwerkweekweek ontstaat, zullen we als team zorgen voor een goede 
verdeling hiervan. Dit zal er als volgt uit zien: 
• Klas 1 

o Er zullen geen grote toetsen worden afgenomen, alleen kleine formatieve toetsen of 
toetsen met een geringe voorbereidingstijd zoals bijvoorbeeld: leestoets, open-boek-toets 
of een werkstuk waar al meerdere weken aan gewerkt wordt en op het eind moet worden 
ingeleverd. 

• Klas 2: 
o Het accent zal liggen op kleine formatieve toetsen of toetsen met een geringe 

voorbereidingstijd zoals bijvoorbeeld: leestoets, open-boek-toets of een werkstuk waar al 
meerdere weken aan gewerkt wordt en op het eind moet worden ingeleverd. 

o Voor klas 2 kunnen enkele grote formatieve toetsen worden afgenomen om leerlingen de 
kans te bieden en te laten zien wat zij gedaan hebben in de afgelopen periode. In de 
week van 2 juni zullen de leerlingen horen op welke momenten deze toetsen zijn, 



 

verspreid tussen maandag 8 en woensdag 23 juni, zodat zij voldoende tijd hebben om dit 
voor te bereiden. 

 
De overgang  
• Klas 1: 

o We bevorderen alle leerlingen drempelloos naar klas 2. Voor de leerlingen waar bij 
rapport 2 is gesproken over op- of afstroom in klas 2 zal een gesprek plaatsvinden met de 
leerling, ouders en coach wat nu de passende stap is voor leerjaar 2. 

• Voor klas 2 onderscheiden we drie opties: 
1. Leerlingen die bij rapport 2 een eenduidig advies hadden en aangemeld zijn bij het 

passende en gewenste niveau stromen in principe uit naar dat niveau.  
2. Voor de leerlingen waar bij rapport 2 duidelijk is afgesproken dat ze gaan ‘afstromen’ in 

klas 3 en aangemeld zijn bij dit niveau, zal de coach contact leggen met ouders en 
leerling om te checken of dit de akkoord is. 

3. De leerlingen die een gericht advies hadden naar een lager niveau dan gewenst en in 
periode 3 graag wilden laten zien wat ze waard waren; deze groep leerlingen hebben wij 
in beeld en bij deze groep zullen de volgende stappen gezet worden:  

• De coach legt contact met de vakdocenten om te inventariseren wat de huidige stand 
van zaken is; werkhouding en resultaten formatief toetsen. Dit gebeurt door alle 
informatie zo goed mogelijk in SOM te zetten. (25 mei tot en met 29 mei) 

• De coaches die een klas begeleiden bespreken met elkaar deze leerlingen en stellen 
een overgangsadvies voor. Bij dit advies zal men een stukje ruimhartigheid toepassen, 
gekoppeld aan realiteitszin. (2 tot en met 5 juni) 

• Coach plant een gesprek met leerling en ouders en bespreekt het voorstel. (8-15 juni) 
• De overgangsvergadering is donderdag 24 juni 
• Wanneer na de overgangsvergadering een wijzigingsformulier moet worden ingevuld, 

zal de coach contact leggen en de leerling kan dit donderdagmiddag 24 juni op school 
ophalen. 

 
Heeft u vragen? 
We hopen u zo goed mogelijk te hebben meegenomen in hoe de situatie er na 1 juni uitziet. Mocht 
u vragen hebben horen we het uiteraard graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van locatie Denekamp, 
 
Monique van Uden 
Adjunct-directeur 


