
Ouderavond 2A



Rol van de mentor
• Aanspreekpunt leerlingen, ouders en docenten
• Veilig gevoel
• Meest geïnformeerde persoon van de klas
• Leidt de rapportvergadering
• Bemiddelt bij conflicten
• Biedt individuele begeleiding: gesprekken met 

leerlingen m.b.t. welbevinden, vorderingen en 
overige bijzonderheden.

• Absentiecontrole



Mentorlessen

• Studievaardigheden / sociaal-emotionele 
vaardigheden

• Planning (o.a. agenda en studiewijzers)
• Qompas (online – loopbaanoriëntatie en -

begeleiding)
• Rekenen >modules via Getal en Ruimte 

(Dhr.Polinder).
• Dramalessen (mevr Bisschops)
• Individuele gesprekjes over welzijn op school.
• Activiteiten ( bv Globalandxl Basic of 
• World TrashDay / Klasactiviteiten



Begeleiding en ondersteuning vanuit 
het Studiecentrum
Op ma/wo/do/vr  14.30 tot 16.15 Huiswerkklas
onder toezicht van een onderwijsassistent

Basisondersteuning en hulp bij executieve 
functies
Plannen, je houden aan de planning, tot werken 
komen, motivatie

Bijlessen voor verschillende vakken
Aanmelden via mail 
studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl

mailto:studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl


Twickel Talentprogramma’s

• TT Muziek & Drama
• TT Sport 
• TT Kunst en Techniek 
• TT Dans



EXTRA: A+ programma

• Voor leerlingen die graag verder 
uitgedaagd willen worden!

• Eigen interesse uitgangspunt
• Begint na de herfstvakantie

Voorlichting : e.swinkels@carmelhengelo.nl

mailto:e.swinkels@carmelhengelo.nl


Maatschappelijke stage
(onder voorbehoud)
Scholengroep Carmel Hengelo heeft besloten door te 
gaan met de MaS

> 30 uur tijdens de schoolloopbaan
• 10 uur in klas 2
• 20 uur in klas 4

Leerlingen krijgen hierover tijdens een 
mentoruur uitleg.

Klaar rond de meivakantie



Huiswerktips voor ouders
Plannen
Regelmaat
Rustige plek
Woordjes leren: opschrijven!
Afwisseling maak-en leerwerk

Eventueel Inkijken/aanschaffen
Hoe blijft mijn kind bij de les ( Ed de boer, Eisma

Edumedia)
Motiveren tot leren –Marijke van Dijk uitg.School
BV Meppel



Organisatie Twickel College

Beschikbaarheid leerlingen
• Tot 16.00 uur, in Studiecentrum tot 17.30 

uur.
• Gemiddeld 2 uur huiswerk per dag

Bereikbaarheid docenten
• Per mail of telefonisch (receptie)

T. 074 255 5333, docent belt terug



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 en 15 februari 10-minutengesprekken (op initiatief 
mentor)

4 t/m 10 maart Mogelijkheid gemeenschappelijke toetsen

21 t/m 25 maart Musical

30-31 maart 10-minutengesprekken

27 juni t/m 1 juli Toetsweek 2



Subsidieregelingen

• 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/


Twickel College
Receptie
• Ziek- én beter melden

Coördinatoren (De heer R. Hoek en de heer M. Bakker)
• Verlofaanvragen:

- bijv. doktersafspraak: middels telefoon / briefje
- dag vrij vanwege een feest: via receptie verlofbrief    
regelen en inleveren bij de coördinatoren.

• Te laat: volgende dag 7.45 uur melden bij receptie. Niet 
gedaan? Dan 3 keer om 7.45 bij de receptie melden.

• Onderwijsassisten en coördinatoren zien hierop toe.



Organisatie Twickel College
• Mevr. Busscher en mevr. 

Pelgröm en Dhr. 
Schulten zijn de 
teamleiders.

• Rooster en informatie-portal
• Toetsen/huiswerk in SOM
• Leermiddelen in SOM
• Cijfers inzichtelijk via 

cijferportal, onafgerond
• Geen aparte rapporten, 

alleen papieren eindrapport 



Twickel College
• Teams / Som
• Schoolmail
• Alle brieven met de mail en 

op de brievenportal

Geen inlogcode voor SOM à
mevrouw Simons 
e.simons@carmelhengelo.nl

mailto:e.simons@carmelhengelo.nl


Momentje vrij? Boek erbij!
• Altijd een leesboek mee naar school
• Leuk: Ontspannen en meeleven
• Zinvol: woordenschat en kennis van tekst-

en zinsbouw vergroten


