
  

 

 

 

Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni - Lyceumstraat 

 

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. Gezien de verschillende doelgroepen van de locaties en 

ook de verschillende groottes van de locaties kan de uitvoering er anders uitzien. In deze bijlage 

vindt u de uitwerking voor de locatie Lyceumstraat. 

 

Leerjaren 1, 2 en 3 

Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni starten de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 met 

mentorgesprekken. Op deze dagen zijn er geen (online) lessen. De leerlingen ontvangen voor de 

mentorgesprekken een uitnodiging via de mentor. Tijdens deze mentorles horen de leerlingen 

welke dagen ze op school verwacht worden.  

 

Vanaf donderdag 4 juni starten de lessen op school. We hanteren een verkort lesrooster voor het 

eerste tot en met het vijfde lesuur. Dat betekent dat deze lesuren gevuld worden met een 40-

minutenrooster. Eén lesuur duurt dan 40 minuten. Tijdens deze lessen zijn maximaal negen 

leerlingen aanwezig in het lokaal. Voor de overige leerlingen, die niet fysiek aanwezig zijn in de les, 

staat in SOMtoday wat er van hen verwacht wordt tijdens dit lesuur. Dit kan een online les zijn of 

zelfstandig werken aan een opdracht.  

 

Daarnaast kunnen er op de middagen ook gesprekken gevoerd worden tussen de leerling, 

ouder/verzorger en mentor. We brengen aan de hand van gespreksformulieren in kaart wat de 

leerling nodig heeft om volgend schooljaar succesvol te kunnen zijn.  

 

Leerjaar 4 vwo 

Voor de leerlingen van leerjaar 4 vwo geldt vanaf dinsdag 2 juni een verkort online lesrooster tot 

en met het achtste uur. De lessen duren 40 minuten. Deze leerlingen volgen dus online lessen en 

zijn niet fysiek op school aanwezig. We kunnen geen uniform rooster maken voor maximaal negen 

leerlingen per les, doordat de vakkenkeuze per leerling verschilt. Voor levensbeschouwing en 

maatschappijleer worden toetsen afgenomen omdat deze vakken in 4 vwo worden afgerond. 

Verder worden er voor leerjaar 4 vwo geen toetsen afgenomen.  

 

Leerjaren 4 havo en 5 vwo 

De leerlingen van 4 havo en 5 vwo volgen online lessen tot aan de toetsweek. Er zijn dus geen 

fysieke lessen op school voor deze leerlingen. Ook zij hebben een verkort lesrooster tot en met het 

achtste uur. Deze lessen duren 40 minuten. De toetsweek is van 10 tot en met 17 juni. Het 

toetsoverzicht staat in de bijlage van de mail.  

 

De herkansingsmogelijkheid die normaal gesproken in het voorexamenjaar wordt gegeven, wordt  

doorgeschoven naar het volgende schooljaar (het examenjaar). De leerlingen krijgen dan na 

toetsperiode 1 de mogelijkheid om twee herkansingen te maken. Eén van deze twee herkansingen 

kan ingezet worden voor de schoolexamens die bij periode 1 van het examenjaar horen. De andere 

herkansing kan ingezet worden voor de schoolexamens die getoetst zijn in het huidige schooljaar 

(het voorexamenjaar). 

 
  



 

Belangrijke informatie voor alle leerlingen 

• Alle leerlingen zijn maximaal een kwartier voor aanvang van een fysieke les of mentoractiviteit 

op school aanwezig en gaan rechtstreeks naar het betreffende lokaal; 

• Alle leerlingen gebruiken de normale leerlingeningang bij het schoolplein, behalve de leerlingen 

van leerjaar 3. De leerlingen van leerjaar 3 zetten hun fiets bij de oude hoofdingang (de ingang 

met de beelden) en gaan daar dan ook naar binnen en volgen de aangegeven looproute.  

• De laatste lesdag is op dinsdag 23 juni. Over de activiteiten na de toetsweek of de laatste les 

volgt nadere informatie, net als over het inleveren van de boeken en de kluissleutel. 

• Let op: na 23 juni vinden er nog wel onderwijsactiviteiten plaats voor de leerlingen. Aan het 

einde van het schooljaar informeren wij over de voortgang van ons onderwijs in het nieuwe 

schooljaar.  

 

Overgang naar volgend schooljaar 

Van 2 juni tot en met 23 juni kunnen er in de middag ‘driehoeksgesprekken’ gepland worden 

tussen de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. Deze gesprekken zijn alleen bedoeld om 

twijfels met betrekking tot de overgang naar het volgende schooljaar te bespreken. De definitieve 

adviezen of besluiten met betrekking tot de overgang worden opgesteld tijdens de 

rapportvergaderingen. Deze zijn van 24 tot en met 29 juni.  

 

Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd en kunnen we het schooljaar samen op een 

goede manier afsluiten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team van locatie Lyceumstraat, 

 

Patrick van Haren 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


