
 

 

 
 

 
 
Oldenzaal, 16 maart 2020 

 
 
Betreft: Nieuwsbrief 1 m.b.t. Corona-maatregelen 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Gisteren heeft u een brief gekregen omtrent het vervallen van alle lessen tot maandag 6 april.  De 
school is gesloten, ons onderwijs gaat door.  In deze brief informeren wij u hoe we dat de komende 
weken vorm gaan geven.  
 
Opvang leerlingen van ouders met vitale beroepen 
Vanaf morgen willen we in beeld hebben welke leerlingen op welke dag opvang nodig hebben. We 

vragen u, als u gebruik wilt maken van opvang, dit door te geven bij de coördinator van de afdeling 

met vermelding van de dagen dat uw kind komt. De e-mailadressen van de coördinator per 
afdeling vindt u onderaan deze brief. 
 
Examenleerlingen 
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over de gevolgen van het vervallen van de lessen voor met 
name de examenleerlingen. Deze week zal daar vanuit het ministerie meer duidelijkheid over 

komen en zodra wij meer weten, dan stellen we u direct op de hoogte. In de tussentijd zijn we met 
een inventarisatie bezig per vak, per klas en per leerling van wat er nog moet gebeuren voor de 
examens. Op basis van deze inventarisatie zal er door de docenten een passend onderwijsaanbod 
worden samengesteld voor de leerlingen dat op afstand gevolgd en gemaakt dient te worden.  
De mentor van de klas zal contact houden met de leerlingen over het onderwijsaanbod op de 
manier zoals die afgesproken is tussen de mentor en uw kind. Dat zou kunnen via de e-mail, de 

app, SOM etc. We verzoeken u en uw kind om met het onderwijsaanbod aan de slag te gaan, zodat 
er zo min mogelijk achterstand ontstaat. Voor vragen kunnen u en uw kind zich wenden tot de 
mentor.   
 
Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 

Voor de overige leerlingen geldt in principe hetzelfde als voor de examenleerlingen. De docenten 
houden zich zo veel mogelijk aan de leerstofplanning van het vak en beraden zich op 

mogelijkheden om op afstand en digitaal instructie te geven. Ook hier krijgt uw kind bericht over 
via de mentor op de manier zoals die afgesproken is tussen de mentor en uw kind. Dat zou kunnen 
via de e-mail, de app, SOM etc. De opdrachten die gemaakt moeten worden voor het vak, zullen 
per week vermeld worden in SOM.   
 
Overige activiteiten en stage 
In de week van 30 maart staan er oudergesprekken gepland. Deze en alle overige activiteiten in en 

vanuit school komen tot 6 april te vervallen. Mochten er zaken zijn die u dringend wilt bespreken, 
dan neemt u contact op met de mentor.  
Dan zijn er nog leerlingen die op stage gaan. Het lopen van stage komt ook per direct te vervallen.  
 
De school is tot en met aanstaande woensdag voor leerlingen geopend van 8.30 uur tot 11.00 uur 
om eventueel boeken, schriften en andere spullen op te halen uit de kluisjes. Hierbij gaan wij er 
van uit dat leerlingen aansluitend niet op school blijven hangen.  

 

De ontstane situatie is nieuw voor ons allen en vraagt ook veel flexibiliteit en actie van ons allen. U 
kunt ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om het verzorgen van onderwijs de komende 
weken in goede banen te leiden. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zal er indien 
er nieuws is, een update per e-mail verstuurd worden. Om goed geïnformeerd te blijven is het van 
belang dat leerlingen hun schoolmail in de gaten houden en dat u als ouder(s)/verzorger(s) de mail 

goed volgt.  
 
Met vriendelijke groet,  
  
Marcel Snijders, locatie-directeur 

 



 

 

E-mailadressen coördinatoren: 

Onderbouw: m.hendriksen@twentscarmelcollege.nl 

GTL 3e leerjaar: m.hesselink@twentscarmelcollege.nl 

GTL 4e leerjaar: r.blikman@twentscarmelcollege.nl 

Z&W: m.tebrake@twentscarmelcollege.nl 

Techniek: j.vanhannen@twentscarmelcollege.nl 

E&O, Groen en HBR: l.maathuis@twentscarmelcollege.nl 
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