
 

 

 

 

 

Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni - Losser 

 

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 

Losser. Gezien de verschillende doelgroepen van de locaties en ook de verschillende groottes van 

de locaties kan de uitvoering er anders uitzien. 

 

Waar richten we ons op? 

Met het openen van de school hebben wij te maken met richtlijnen en maatregelen waar we aan 

moeten voldoen. Met het in acht nemen hiervan kunnen wij in de praktijk niet alle klassen, alle 

lessen, alle toetsen en alle individuele contacten weer oppakken. De wens is natuurlijk groot, maar 

de uitvoering zal laten zien dat er daarvoor op dit moment minder mogelijkheden zijn. Waar we 

ons op richten: 

• Voorexamenklassen zoveel mogelijk hun PTA-onderdelen laten afronden zodat het examenjaar 

kan starten zonder ‘achterstand’ op dit onderdeel. Leerlingen zijn hier op voorbereid in de 

lessen voorafgaand aan de sluiting van de school en tijdens de online lessen. 

o Leerlingen van leerjaar 3 hebben hierover al bericht ontvangen. 

o Voor vakken die nog een toets in het kader van het PTA afnemen worden, naast de online 

lessen, ook lessen op school ingepland. 

• De andere leerjaren komen op school voor contact met de mentor. Dat gebeurt individueel of in 

kleine groepen. We richten ons hier op het welbevinden van de leerling; hoe gaat het met je, 

waar sta je, hoe gaat het met het schoolwerk, wat heb je geleerd, wat heb je volgend jaar 

nodig en andere onderwerpen die in dit kader aan de orde komen. 

• Voor leerjaar 1 en 2 roosteren we één dag in de week les op school in. Op die dag wordt er ook 

een praktijkles aangeboden. Tijdens praktijklessen kunnen leerlingen op een andere wijze bezig 

zijn dan de afgelopen tijd vanuit huis. Ook kunnen zij door de iets vrijere setting contact 

hebben met elkaar. Dat is juist belangrijk in deze tijd. 

• Het voortzetten van opvang van leerlingen die niet goed vanuit huis kunnen werken en van 

leerlingen met ouders die een vitaal beroep hebben. Zij kunnen op school onder begeleiding 

werken. 

• De manier van werken zoals we nu doen blijft bestaan. Dus: lessen op afstand en 

communicatie over de lessen en over het schoolwerk via SOMtoday.  

 

Beschrijving per week 

 

Week 23 

• Leerlingen van leerjaar 3 volgen deels online lessen en deels lessen op school; 

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen geen online lessen. Zij krijgen opdrachten en werk 

opgegeven via SOMtoday. 

De klas wordt verdeeld in groepen. Per klas volgt de leerling een dag lang het eigen rooster in 

het lokaal bij de mentor. De mentor kan dan zien hoe de leerling werkt en kan gesprekken 

voeren. Dit betekent dat elke leerling van klas 1 en 2 deze week één dag van minimaal 5 

lesuren naar school gaat. De rest van de week werkt de leerling vanuit huis. 

 
  



 

 

Week 24 

• Leerlingen van leerjaar 3 volgen deels online lessen en deels lessen op school; 

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen één dag in de week onderwijs op school, de andere 

dagen vanuit huis. Vanaf deze week starten de online lessen weer. 

 

Week 25 

• Leerlingen van leerjaar 3 volgen deels online lessen en deels lessen op school. Van 19 juni start 

de PTA-week; 

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen één dag in de week onderwijs op school, de andere 

dagen vanuit huis. 

 

Week 26 

• Leerlingen van leerjaar 3 hebben PTA-week tot en met 25 juni; 

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen tot en met 25 juni één dag in de week onderwijs op 

school, de andere dagen vanuit huis; 

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 leveren hun boeken in. Een schema hiervoor volgt. 

 

Week 27 

• Leerlingen reflecteren op het afgelopen schooljaar. Het doel is dat we de leerlingen leren 

reflecteren en de startsituatie voor het nieuwe schooljaar in beeld brengen; 

• Donderdag 2 juli: rapport ophalen. Een schema hiervoor volgt; 

• Vrijdag 3 juli: geen activiteiten voor leerlingen. 

 

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 worden per klas in twee of drie groepen verdeeld door de mentor. 

Elke groep volgt in een week een praktijkvak (BV, MT, MU). Op de dag dat die groep op school is 

volgen zij de lessen op school. De week erna wisselen de groepen naar een ander praktijkvak en 

daarmee ook een andere lesdag. 

 

U krijgt te horen in welke groep uw zoon of dochter zit en daarmee kunt u binnen het rooster op de 

site - niet via SOMtoday - zien wanneer uw zoon of dochter op school verwacht wordt. 

 

Besluiten over overgang 

We gebruiken deze mogelijkheid graag om u in te lichten over de bevordering van leerlingen. Op 

26 en 29 juni zijn de bevorderingsvergaderingen waarin de definitieve besluiten genomen worden. 

Als dat nodig is, kan de mentor vanaf half juni contact opnemen om met u en uw kind te praten 

over de te vervolgen leerroute na dit schooljaar. 

 

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 Losser, 

 

Ellen Vos 

Directeur 

 


