
 

 

 

 
 

Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni – De Thij 

 

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 De Thij. 

 

Aangepast jaarrooster 

Bij deze informatie hoort een bijgesteld jaarrooster voor de komende 5 weken. Deze zit als bijlage 

bij de mail. 

 

Wie komt wanneer naar school? 

We stellen per dag voor een bepaalde groep leerlingen een dagprogramma vast. Daarin is in ieder 

geval ruimte voor contact tussen mentor en leerling. Voor de leerlingen die niet op school zijn gaan 

de online lessen zoveel mogelijk door. Er zullen wel minder online lessen mogelijk zijn doordat 

onze docenten ook fysiek op school aanwezig zullen zijn. De richtlijnen van het RIVM schrijven voor 

dat er een beperkt aantal leerlingen in de school mag zijn. Daarom is per schooldag een bepaald 

leerjaar ingedeeld om naar school te komen: 

  

Dinsdag 2 juni  eerste klassen 

Woensdag 3 juni derde klassen 

Donderdag 4 juni tweede klassen 

Vrijdag 5 juni  4H, 4V en 5V 

Maandag 8 juni  eerste klassen 

Dinsdag 9 juni  tweede klassen 

Woensdag 10 juni  derde klassen 

Donderdag 11 juni 4H, 4V en 5V 

Vrijdag 12 juni  tweede klassen 

 

Leerjaren 1, 2 en 3 

• De klassen hebben vanaf 2 juni enkele dagen les op school. We streven naar één lesuur voor 

ieder vak, met uitzondering van de praktijkvakken; 

• De klassen hebben een mentoruur om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen; 

• Alle klassen worden door de eigen mentor(en) ingedeeld in drie lesgroepen. Elke lesgroep 

wordt gekoppeld aan één leslokaal. Daardoor krijgen maximaal 10 leerlingen tegelijkertijd les 

in één lokaal. Zie hiervoor het meegestuurde rooster. Informatie over welke leerlingen worden 

verwacht in welk lokaal ontvangen de leerlingen van hun mentor; 

• Door het verdelen van één klas over drie lokalen, krijgen niet alle leerlingen les van hun eigen 

vakdocent. Aanwezige docenten zijn allemaal docenten die lesgeven in hetzelfde vak en 

voldoende toegerust zijn om de geplande lesstof te behandelen;  

• Mocht een fysieke les niet door kunnen gaan vanwege afwezigheid van een docent, dan zal 

een surveillant de les overnemen. Van leerlingen wordt dan verwacht dat ze onder begeleiding 

van de surveillant verder werken aan hun schoolwerk; 

  



 

 

• Het is niet mogelijk om het lesrooster voor deze twee fysieke onderwijsdagen op te nemen in 

SOMToday of Zermelo. Leerlingen volgen op deze dagen de lessen volgens het meegestuurde 

lesrooster;  

• We blijven deze twee fysieke onderwijsdagen werken met een 50-minutenrooster; 

• Leerlingen zitten de hele dag in één lokaal, ook in de pauze. Een uitzondering hierop is de 

mentorles en, indien ingepland, de les LO. Docenten wisselen van lokaal. 

Aanvullingen voor leerjaar 3 

• Woensdag 3 juni hebben alle 3-havo-leerlingen om 14.20 uur de eindtoets Engels; 

• Maandag 15 t/m vrijdag 19 juni zullen er enkele toetsen afgenomen worden voor leerjaar 3.  

Aangezien er maar voor enkele vakken een toets afgenomen wordt, zullen online lessen waar 

mogelijk doorgaan volgens het rooster.  

Leerjaren 4H/V en 5V 

• Voor 4H/4V/5V is er de mogelijkheid om lessen te volgen op school op vrijdag 5 juni en 

donderdag 11 juni. De vakken die aangeboden worden zijn: 

o vakken waar de leerlingen een schoolexamen van hebben in week 25; 

o schoolexamenvakken die dit jaar afgerond moeten worden, zoals maatschappijleer;   

• We hanteren een 60-minutenrooster voor de fysieke lessen op school (zie bijgevoegd rooster); 

• De fysieke lessen op school zijn gericht op het voorbereiden van de leerlingen op het komende 

schoolexamen of op het afronden van het desbetreffende schoolexamenvak; 

• Leerlingen maken zelf de keuze of ze wel of niet aanwezig zijn, met uitzondering van de 

mentorles. De mentorles is verplicht voor alle leerlingen;  

• Leerlingen die de les op school graag willen volgen, moeten zich hiervoor inschrijven. 

Leerlingen krijgen vrijdag 29 mei een inschrijflijst (FORMS) per mail, waarop ze zich kunnen 

inschrijven voor de vakken die ze willen volgen op de momenten waarop ze worden 

aangeboden; 

• Deadline voor inschrijving is dinsdag 2 juni om 9.00 uur; 

• De leerlingen van elke stamklas (daarmee wordt bedoeld een klas, dus geen cluster) worden 

verdeeld over drie groepen en daarmee over drie lokalen. Voor alle vaklessen bevinden de 

leerlingen zich in één van de drie aangewezen lokalen die gekoppeld zijn aan de stamklassen 

die voor die klas zijn aangewezen (zie bijlage).  

Let op: ook voor de niet-klassikale vakken zoals bijvoorbeeld economie of wiskunde is de 

stamklas bepalend voor het lokaal waarin de leerling zich bevindt. 

• Voor de verplichte mentorles geldt een afwijkende lesruimte. De lesruimte voor de mentorles 

staat op het tweede tabblad (mentoraat) in de bijlage. 

• Het is goed mogelijk dat de leerlingen van een andere vakdocent les krijgen dan van de eigen 

docent, omdat er maar maximaal 10 leerlingen in een lokaal mogen zitten.  

• Leerlingen die op basis van hun eigen inschrijving een tussenuur hebben moeten zelfstandig 

verder werken aan hun schoolwerk. Waar mogelijk gebeurt dat in het leslokaal waar ze zich al 

bevinden. 

• Het opgenomen lesrooster (zie bijlage) is onder voorbehoud. Op basis van de inschrijving 

kunnen er mutaties plaatsvinden om docentbezetting bij elk vak te kunnen garanderen. 

• Het is niet mogelijk om het lesrooster voor deze twee fysieke onderwijsdagen op te nemen in 

SOMToday of Zermelo. Leerlingen volgen het meegestuurde lesrooster op deze dagen. 

  



 

 

SE-/toetsweek klas 4HV en 5V 

• Van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni is er een toetsweek voor klassen 4HV en 5V. 

Maandag 22 juni is een reservetoetsdag; 

• Een toetsoverzicht per leerjaar zit in de bijlage van de mail; 

• Het toetsrooster volgt in de loop van volgende week; 

• Tijdens de toetsweek gaan online lessen voor leerjaar 3 waar mogelijk door, aangezien er 

maar een beperkt aantal toetsen fysiek op school wordt afgenomen. Het is aan de 

vakdocenten om duidelijk te maken aan de leerlingen of een les wel of niet doorgaat.  

Doel van deze aanpak 

We hopen met de gekozen aanpak te bereiken dat de leerlingen het schooljaar op een zinvolle en 

prettige manier afsluiten. Ook doen we ervaring op met ‘het nieuwe normaal’. Dat is van belang 

omdat we verwachten ook in het nieuwe schooljaar nog te maken hebben met de negatieve 

effecten van de coronacrisis. 

 

Heeft u nog vragen? 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van locatie De Thij, 

 

Ger Vennegoor 

Directeur 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Jaaragenda de Thij vanaf 2 juni tot einde schooljaar (pdf); 

2. Rooster juni leerjaar 1 t/m 3 (pdf); 

3. Rooster juni leerjaar 4HV en 5V (pdf); 

4. Rooster mentoruur 4HV en 5V (pdf); 

5. Overzicht toetsen leerjaar 3 en hoger (pdf). 


