
  

 

 
 
 

Oldenzaal, 16 december 2020 

 

 

Betreft: lessen na de kerstvakantie 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  

 

Op maandag 14 december jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat Nederland in lockdown zit. Voor 

leerlingen van Praktijkonderwijs verandert er tot de kerstvakantie niets. Zij kunnen gewoon op 

school blijven komen. Na de kerstvakantie wordt er tot 19 januari 2021 online lesgegeven.  

 

Online onderwijs 

Na de kerstvakantie gaat onze school over op online lesgeven. Deelnemen aan online lessen is 

verplicht. De docenten zijn deze week samen met de leerlingen druk bezig om zich hierop voor te 

bereiden. Alle lessen zijn uiterlijk vrijdag 18 december zichtbaar in de agenda van de leerling. Elke 

dag wordt er afgesloten met een mentormoment.  

Lestijden: 

08.30 - 08.40 uur : mentormoment 

08.40 - 09.20 uur : 1e lesuur 

09.20 - 10.00 uur : 2e lesuur 

10.30 - 11.10 uur : 3e lesuur 

11.10 - 11.50 uur : 4e lesuur 

12.40 - 13.20 uur : 5e lesuur 

13.20 - 14.00 uur : 6e lesuur 

14.00 - 14.10 uur : mentormoment 

De Vrije Keuze Middag op vrijdag komt te vervallen. Op vrijdag wordt er lesgegeven tot 11.50 uur 

en daarna afgesloten met een mentormoment. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Uitzonderingen 

De praktijkvakken worden ook online verzorgd. Indien deze niet online zijn dan neemt de docent 

hierover persoonlijk contact op met de leerling. 

 

Nettiquette 

Voor zowel leerlingen als docenten is er een nettiquette. Hierin staan de regels en afspraken die 

gelden tijdens de online lessen. Zie bijlage. 
 

Kijk op onze website voor actuele informatie 

Heeft u vragen over het onderwijs tijdens de lockdown? Kijk dan eerst op de informatiepagina met 

de actuele coronamaatregelen op school op onze website. Als er iets verandert, wordt dat als 

eerste op deze pagina bekendgemaakt. 

 

Hulp van de GGD aan ouders en jongeren 

De GGD heeft een nieuwsbrief gemaakt met tips om de maatregelen na te leven en om de 

kerstvakantie toch gezellig door te brengen: nieuwsbrief GGD. We hopen dat u hier ideeën uit kunt 

halen! 

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://ggd-twente.email-provider.nl/web/c9kxylju8g/3lm69xxvsr/jxaqwlxtej/001tl9nfpm


 

 

Meer informatie en vragen   

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u door naar de website 

van het RIVM. Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van de GGD. 

Wilt u meer weten over de maatregelen en/of afspraken op onze school, dan kunt u terecht op onze 

website.    

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Herbert Bouwhuis 

adjunct-directeur 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.ggd.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/


Online onderwijs op het 
Twents Carmel College
Regels en afspraken

Teams is belangrijk
- Kijk regelmatig in je mail en in de chat van Teams.

- In de agenda van Teams staan al jouw lessen.

- Als je les hebt, moet je aanwezig zijn.

- Dit geldt voor de theorielessen en de prakijkvakken.

Bescherm jezelf én de ander

− Het is niet toegestaan om foto’s en/of video’s

van een online les te maken zonder

toestemming van de docent.

− Je kunt docenten op werkdagen bereiken van

8.30 uur tot 16.30 uur. Probeer na deze tijden zo

weinig mogelijk berichten meer te sturen.

− Online pesten is ook pesten en mag niet!

Antwoorden op praktische digitale vragen vind je op mijn.tcc-leerling.nl.

Problemen met je laptop of iPad? Neem contact op met de ICT-helpdesk via 085-4884100.

Heb je les? Dan:
− Klik je in agenda in Teams op ‘Deelnemen aan 

een vergadering’ en neem je deel.

− Ben je op tijd aanwezig in een digitale les.

− Zit je aan bureau of tafel.

− Heb je de camera aan en ben je zichtbaar in 

beeld.

− Heb je de microfoon uit als de docent praat.

− Klik je op het handje als je iets wilt vragen.

− Zet je de microfoon aan als je iets gevraagd 

wordt.

Let op
− Maak huiswerk zoals in Teams staat

aangegeven. En vergeet daarbij ook je

leerwerk niet!

− Als je niet zichtbaar bent voor de docent

tijdens de les, dan zet de docent jou op

‘afwezig’en worden jouw ouders/verzorgers

hierover gebeld.

Tips
− Als je camera aanzet kun je een andere

achtergrond kiezen of je achtergrond vervagen.

− Pauze is pauze! Kijk in de pauze even niet naar

(een) beeldscherm, maar doe even iets anders.

Dat is beter voor jouw gezondheid én je ogen!
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