
         

         
                      

oudervoorlichting groep 8 – 11 nov ‘21
Het Twickel College Borne 



         

         
                      

Uw kind krijgt een advies vanuit de 

basisschool

Het Twickel College Borne biedt de volgende dakpan-klassen:

• B-advies>  Klas 1 + 2 vmbo basis / kader (BK)

• K-advies>  Klas 1 + 2 vmbo kader / theoretisch (KT)

• T-advies>  Klas 1 + 2 vmbo theoretisch / havo (TH)

• H-advies>  Klas 1 +2 havo / atheneum (HA)



         

         
                      

Leerwegen vmbo

Het vmbo bestaat uit verschillende leerwegen:

• BK: leerlingen die graag praktisch willen werken

• KT: leerlingen die praktisch zijn ingesteld maar         

geen moeite hebben met theorie

• TH: leerlingen die weinig moeite hebben met 

theoretische vakken en zich nog breed willen 

oriënteren 



         

         
                      

havo atheneum



         

         
                      

Kenmerkend voor Het Twickel 

College Borne

• Experts in de onderbouw

• Kleinschalig

• Veilig beginnen met alleen 1e en 2e jaars leerlingen

• Je wordt gezien; leerlingen en docenten kennen elkaar

• Stevige basis voor het vervolg in de bovenbouw 

• Nieuwe start in klas 3 voor alle leerlingen



         

         
                      

Pedagogische aanpak

• Persoonlijke aandacht

• Gouden weken (wenweek)

• Mentoruur

• Coaching uur

• Begeleiding op maat (huiswerkklas/ dyslexiecoach/ 

begeleide werkplek)



         

         
                      

Vernieuwing in ons onderwijs

Leerlingen volgen lessen in verschillende vakken (afhankelijk van het niveau en 
leerjaar): Ned, Eng, Du, Fa, wis, bio, nask, ak, gs, verz, lv, tn, te, hv, lo, mu 

Daarnaast bieden we een programma aan waarin de nadruk minder ligt op 
kennis maar meer op vaardigheden ontwikkelen: 

• ICT lessen en mediawijsheid op het rooster 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop

• Projecten: 
o vakoverstijgend leren

o binnen en buiten de school leren

o zelf ontdekken en onderzoeken

o samenwerken 

• Keuzeruimte voor leerlingen (talentontwikkeling):

voetbal, mountainbiken, koken, schilderen, drama, etc.



         

         
                      

Ontwikkelen op eigen niveau

• Leerlingen werken op het advies niveau van de basisschool. Op 
basis van het rapport is het mogelijk een niveau hoger/lager te gaan 
werken (dit kan ook voor enkele vakken zijn).

• Leerlingen ontvangen zowel cijfers (theorievakken) als een 
woordelijke beoordeling (praktijkvakken/ projecten).

• De mentor helpt de leerling met het ontwikkelen van 
studievaardigheden.

• Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken                   
(naar behoefte). 



         

         
                      

Een dag van de leerling

• Lesrooster

• Kluisje 

• Vakken 

• Laptop als ondersteuning 

• Pauzes   

• Vervanging/tussenuren

• Voorlichtingslessen/culturele activiteiten

• Huiswerkklas 

• Huiswerk maken / leren voor toetsen



         

         
                      

Lesrooster Twickel College Borne 

Lesuur Tijd 
  

1e uur: 08.15      - 09.00 

2e uur: 09.00 - 09.45 

3e uur: 09.45 - 10.30 

Pauze: 10.30 - 10.45 

4e uur: 10.45 - 11.30 

5e uur: 11.30 - 12.15 

Pauze: 12.15 - 12.45 

6e uur: 12.45 - 13.30 

7e uur: 13.30 - 14.15 

Pauze: 14.15 - 14.30 

8e uur: 14.30 - 15.15 
 



         

         
                      

ELO (elektronische leeromgeving)  

SOMToday

• Huiswerk

• Cijfers

• Afwezigheidsregistratie

• Als ouder meekijken/ ondersteunen



         

         
                      

Vragen?



         

         
                      

Rooster 

Zermelo (mobiel)

• dagrooster

• roosterwijzigingen 



         

         
                      

Voorbereiding op de bovenbouw 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in klas 2: 

• 2 lesuren gedurende 18 weken (BK & KT)

• Bezoek profielen in de bovenbouw (BK &KT)

• Gastsprekers

• Beroepenspeeddate

• Individuele gesprekken

• Gesprekken leerling en ouders



         

         
                      

Vervolg bovenbouw 

Onze leerlingen vervolgen hun route veelal op scholen van 

Scholengroep Carmel Hengelo:

• CT Stork College     BBL/KBL/TL

• Avila College           TL/havo

• Twickel College Hengelo  havo/vwo

• Lyceum de Grundel havo/vwo

Met deze locaties is regelmatig overleg over de 

doorlopende leerlijn. 



         

         
                      

Planning 
▪ 17 november

Minilessen groep 8 (aanmelden via de website)

▪ 27 januari 

Open huis Twickel College Borne

▪ 7 & 8 maart 

Aanmelding nieuwe leerlingen

▪ Voor de zomervakantie> Kennismaking met klas en mentor                                                      

▪ Start van het schooljaar> Wenweek



         

         
                      

Wenweekactiviteiten



         

         
                      

Volg het Twickel College Borne…



         

         
                      



         

         
                      

Afsluiting
Graag tot ziens tijdens ons Open huis 
op 27 januari 2022


