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Mentor

• Aanspreekpunt leerlingen, ouders en docenten
• Veilig gevoel
• Meest geïnformeerde persoon van de klas
• Bemiddelt bij conflicten
• (Aanwezig bij schoolfeesten)



MENTORLESSEN

• Drie uur per week
• Kennismaken & Groepsvorming
• Dagelijkse gang van zaken
• Studievaardigheden à boek: Breingeheimen (en Tumult)
• sociaal-emotionele vaardigheden à boek: Breingeheimen (en Tumult)
• 1 les per week drama, met de halve klas. Mentor heeft de andere helft 

van de klas.
• gesprekken met individuele leerlingen/groepjes leerlingen
• Huiswerk, hoe, waar en wanneer maak en leer je het/ gebruik agenda.
• Het evalueren van de studiewijzer, wat heb je gedaan, wat ging moeilijk, 

hoe plan je?
• Praten over zaken die zijn voorgevallen;



Andere begeleiding
• Coördinatoren
– Dhr. Hoek & Dhr. Bakker

• Teamleider
- Mevr. Pelgröm

• Vakdocenten

Eventueel:
• Ondersteuningsfunctionarissen
– Mevr. Spanjer & Mevr. Wolf

• Dyslexiecoördinator
– Mevr. Somhorst



Mentorlessen (2/3 uur in de week)
• Kennismaken en groepsvorming
• Dagelijkse gang van zaken
• Studievaardigheden
• Sociaal-emotionele vaardigheden
• Agenda



Corona

• Belang van 1,5m regel tussen leerlingen en docenten
• Mondkapje verplicht opzetten tijdens verplaatsingen door 

de school
• Leerlingen die in quarantaine zitten, hebben de 

mogelijkheid om via Teams de les te volgen



Voor alle klassen:

• Huiswerkhouding
• Materialen op orde
• Leerlingen tot 16:00 uur beschikbaar voor school (ook 

inhaalwerk/ bijles / werk afmaken, etc. )
• Er is een vrijeloop huiswerklokaal => leerlingen die hun 

huiswerk op school willen maken, kunnen elke dag 
gebruik maken van deze faciliteit vanaf 13uur 30. 



Overzicht mogelijkheden 
begeleiding en ondersteuning op 
het Twickel College Hengelo (1/2) 



Overzicht mogelijkheden 
begeleiding en ondersteuning 
op het Twickel College Hengelo  
(2/2)



Momentje vrij? Boek erbij!
• Lezen is leuk!
• Lezen is zinvol!

– Woordenschat vergroten
– De basisschool sluit je af
met het 1F-taalniveau.
- De middelbare school met
het 3F- (havo) of 4F-taalniveau (vwo).

Dus: leeskilometers maken!
Leerlingen hebben een leesboek
bij zich.



Verwachting van ouders

• Ondersteun uw kind daar waar nodig 
(plannen, huiswerk maken en leren, enz.)

• Kijk mee met uw zoon of dochter bij het 
gebruik van de agenda en Somtoday

• Neem op tijd contact op met de mentor via 
mail en als u het nodig vindt via de 
telefoon.



Twickel Talentprogramma’s

• Twickel Talent Muziek & Drama
• Twickel Talent Sport
• Twickel Talent Kunst & Techniek
• Twickel Talent Dans

• Start rond de herfstvakantie
• Aanmelden voor topklas

• Aanmeldingen wordt door coördinatoren geïnventariseerd



Somtoday (administratiesysteem )
• Aan- en afwezigheid
• Cijfers
• Huiswerk en toetsen

U ziet alleen presentie, cijfers en evt. huiswerk

Problemen met inloggen: 
c.boswinkel@carmelhengelo.nl / 
e.simons@carmelhengelo.nl

mailto:c.boswinkel@carmelhengelo.nl
mailto:e.simons@carmelhengelo.nl


Contact

• Brieven via de mail
• Mentor via mail 
• Docenten via mail
• Af en toe brief via post of via uw zoon of dochter

• Met de klas een klassenapp.
• Lln hebben zelf ook een klassenapp aangemaakt zonder 

mentor. 



Mededelingen / afspraken en belangrijke data
Datum Onderwerp
29-30 september en 1 oktober Leerlingbesprekingen
4 t/m 8 oktober Projectweek (deels les)
15 oktober Schoolfotograaf
28 oktober t/m 3 november Mogelijkheid gemeenschappelijke toetsen
22 t/m 24 november Leerlingbesprekingen
1 en 2 december 10-minutengesprekken
17 t/m 23 december Toetsweek 1
7,8 en 9 februari Leerlingbesprekingen
14/15 februari 10 minuten gesprekken
4 t/m 10 maart Mogelijkheid gemeenschappelijke toetsen
21 t/m 25 maart Musical
13/14 april 10 minuten gesprekken
27 juni t/m 1 juli Toetsweek 2



Tegemoetkomingen in schoolkosten

• Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de 
ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met 
een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen. Er 
zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, 
schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden als ouders daar 
zelf geen geld voor hebben. U kunt meer informatie vinden via 
onderstaande link. 

• https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/

https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/


Vragen ?


