
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft: Concretisering maatregelen voor locatie Losser 

 

 

Losser, 15 maart 2020 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen locatie Losser, 

 

Vanmiddag heeft u een brief ontvangen waarin het besluit van Stichting Carmel College beschreven 

staat rond het aanbieden van onderwijs op de locatie. Het kabinet heeft echter vanmiddag besloten 

dat de scholen gesloten moeten blijven. Daaropvolgend heeft u opnieuw een brief ontvangen. 

 

In deze brief beschrijven we puntsgewijs wat dit concreet voor uw zoon of dochter betekent. 

 

Examenleerlingen 

• Examenleerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun examens door onderwijs op 

afstand. We bereiden op dit moment de vormgeving hiervan voor. 

• In een later stadium volgt informatie over de PTA’s en examens. 

• Indien het kabinet in de uitwerking andere mogelijkheden biedt, zullen wij u hierover 

informeren. 

 

Alle andere leerlingen 

Leerlingen krijgen huiswerk via SOM en mogen contact onderhouden met hun docenten. Zo snel als 

mogelijk worden ICT- faciliteiten uitgebreid de aankomende dagen. 

• Collega’s gaan uitgebreider beschrijven via SOM wat ze van de leerlingen verwachten dat 

ze doen 

• Collega’s gaan SOM aanvullen met mogelijkheden waar leerlingen informatie kunnen 

vinden, bv filmpjes of extra oefenmateriaal, Lesson up, etc. 

• Collega’s geven aan leerlingen aan hoe zij te bereiken zijn 

• We werken toe naar het bieden van onderwijs geven op afstand. Waar mogelijk passen 

gaan wij dat in de loop van de week toepassen.  

 

Wij bieden ouders/verzorgers aan dat als zij niet kunnen zorgen voor thuisopvang, hun kinderen op 

school worden opgevangen. Hiervoor faciliteren we lokalen waar deze leerlingen naar de 

mogelijkheden die er zijn, in kleine groepen worden opgevangen en kunnen werken aan 

schoolwerk. 

 

Werkwijze 

• Ouders geven via de mail, losser@twentscarmelcollege.nl aan dat ze hier gebruik van 

willen maken. Leerlingen die hiervoor aangemeld worden, werken in het OLC  ( en zo nodig 

in lokalen) onder begeleiding van de oa’s. 

• Leerlingen die komen worden ver uit elkaar geplaatst en er is geen fysiek contact. Pauze 

wordt daar gehouden. 

• Leerlingen zijn van 8.30 - 12.20 uur op school 

 

Het is voor ons team schakelen om via deze wegen onderwijs te verzorgen. We doen ons best om 

hier zo duidelijk mogelijk in te zijn naar leerlingen. Gedurende de aankomende dagen zal het 

steeds meer vorm gaan krijgen.  

 



 

 

We houden u op de hoogte rond ontwikkelingen en hopen op uw begrip dat wij niet meteen vanaf 

maandag al hetgeen hierboven beschreven gerealiseerd hebben. 

 

Wij blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht 

op onze website. Wanneer u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een email sturen via 

info@twentscarmelcollege.nl. 

Voor specifieke situaties rond uw zoon of dochter kunt u de mentor informeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Theo ten Buuren, 

Adjunct-directeur Twents Carmel College locatie Losser 

 

Ellen Vos, 

Directeur Twents Carmel College locatie Losser 
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