
Ouderavond 3H



Communicatie 
& Informatie 

• Mail docent: 
voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl

• 10 minutengesprekken 
• Brievenportal (denk aan de nieuwsbrieven)
• http://twickelcollege.nl/
à locatie Hengelo
à documenten: o.a. overgangsnormen 
à actuele agenda 

• SOM Today voor: cijfers, absentiecontrole, 
te laat, verwijderd, huiswerk
inlogproblemen ouders
c.boswinkel@carmelhengelo.nl

• It’s Learning / TEAMS: studiewijzers en 
soms extra uitleg en/of oefenmateriaal 

mailto:voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl
http://twickelcollege.nl/
mailto:c.boswinkel@carmelhengelo.nl


Informatie 
• Afwezigheid bij een toets van te 

voren bekend? 
à neem contact op met de docent!
• Na ziekte beter melden 
• Te laat? 
à volgende dag 7.45 melden
• Mobiele telefoon in kluisje, zo niet? 
à te laat gemeld
• Roosters van 8.15 – 15.15

tot 16.00 uur beschikbaar
• 3 toetsweken



Corona informatie

• Is een leerling thuis vanwege Corona klachten (zelf of binnen gezin)
à lessen volgen via een Buddy
• Risico leerlingen. Heeft een leerling achterstand opgelopen tijdens/door 

Corona bij een bepaald vak, TCH biedt voor die leerlingen extra 
ondersteuning. 
à waarschijnlijk door docenten en/of KlasseStudent
• Respecteren van de 1,5 meter regel
• Docent afwezig à online (hybride) lesgeven met eventueel KlasseStudent



Studiecentrum

• Vorig schooljaar bij overgangsvergadering
verplicht voor enkele leerlingen – voorwaarde voor bevordering
• Leerling werkt 2 a 3 dagen per week onder begeleiding van coach
• Doel: motiveren, controleren, plannen et cetera



Begeleiding studiecentrum 

Wat? Voor wie/wanneer?

• Huiswerkklas Huiswerk maken onder begeleiding 
Ma, wo, do, vr van 14.30 uur tot 16.15 uur 
kan op eigen initiatief maar ook op verzoek mentor
Vrijwillig maar niet vrijblijvend!

• Intensieve begeleiding Leerlingen die over zijn gegaan met verplichting
studiecentrum (voor vrijwillige deelname is op dit 
moment geen plek). 

• Bijlessen Voor alle leerlingen, opgave via website studiecentrum
• Inhaal uur proefwerken Dinsdag van 14.30 uur tot 16.15 uur
• Stilte werkplek Voor alle leerlingen, die in rust willen werken 

Website: http://www.studiebegeleidingopschool.nl/

http://www.studiebegeleidingopschool.nl/


Huiswerkmiddagen

Maandag, woensdag en donderdag 
van 13.30 uur tot 16.15 uur 

Kan op advies van mentor, maar 
kan ook op eigen verzoek. 

Aanmelden is verplicht, via mentor
Vrijwillig niet vrijblijvend



Profielkeuzeproces 

• Decaan, mentor en ouders helpen en 
ondersteunen 
• Vak voorlichtingen en adviezen 

(advies 1 tot 5) (januari)
• Proefkeuze (januari) 

voorlopige adviezen 21 jan.

• Definitieve keuze (eind maart) 
definitieve adviezen 4 maart

• Decaan: 
• Vwo - d.elhorst@carmelhengelo.nl
• Havo - m.bossink@carmelhengelo.nl

mailto:d.elhorst@carmelhengelo.nl
mailto:m.bossink@carmelhengelo.nl


Belangrijke data

Toetsweek 1 27 oktober – 2 november

10 minuten gesprekken 1 en 2 december

Vakvoorlichting Begin januari

voorlopige adviezen
Voorlopige profielkeuze

21 januari
28 januari

Toetsweek 2  17 – 23 december

Definitieve adviezen 4 maart

Toetsweek 3
Definitieve profielkeuze

4 maart – 11 maart
18 maart

10 minuten gesprekken 30 en 31 maart

Toetsweek 4 27 juni – 1 juli

Rapport ophalen 15 juli



Zijn er nog
vragen? 



Welkom
Informatie profielkeuze

Decanen:
Vwo à Dhr D. Elhorst

Havo à Mevr. M. Bossink





Belangrijke
data

Toetsweek 1 27 oktober – 2 november

10 minuten gesprekken 1 en 2 december

Vakvoorlichting Begin januari

voorlopige adviezen
Voorlopige profielkeuze

21 januari
28 januari

Toetsweek 2  17 – 23 december

Definitieve adviezen 4 maart

Toetsweek 3
Definitieve profielkeuze

4 maart – 11 maart
18 maart

10 minuten gesprekken 13 en 14 april 

Toetsweek 4 27 juni – 1 juli

Rapport ophalen 15 juli



Brugklassen 1A + 2A +1HA + 2HA

H.B.O.
(HOGER
BEROEPS-
ONDERWIJS)
4 jaar bachelor

W.O.
2 jaar MASTERS
1 jaar MASTERS

W.O.
(UNIVERSITEIT)
3 jaar bachelor

TWEEDE FASE
3 Jaar Havo / 4 jaar Atheneum



Doorstroomprofiel

• PROFIEL-
DEEL

• C + M
• E + M
• N + G
• N + T

GEMEEN-
SCHAP-
PELIJK
DEEL

VRIJE
DEEL



Gemeenschappelijk
deel

•HAVO

•NEDERLANDS
• ENGELS
•MAATSCHAPPIJLEER
•CKV
• LO
• LOB + MENTORAAT
•PWS



Cultuur en Maatschappij

profieldeel (verplicht) ges
Kies maw of ak
Kies dutl of fatl
Kies mu of bv (teha)

vrije deel Kies één van: 
biol/econ/ak/wisA/dutl/fatl/maw



Economie en Maatschappij

profieldeel (verplicht) econ
(verplicht) ges
Kies wisA of wisB
Kies beco of ak of maw

vrije deel Kies één van: 
beco/bsm/biol/dutl/fatl/ak/maw/mu/bv (teha)



Natuur en gezondheid

Profieldeel (verplicht) schk
(verplicht) biol
Kies: wisA of wisB
Kies:  nat of ak

vrije deel Kies één van:
bsm/econ/beco/maw/dutl/fatl/nat/ak/mu/bv (teha)



Natuur en techniek

Profieldeel (verplicht) wisB
(verplicht) nat
(verplicht) schk
(verplicht) biol

vrije deel Kies één van: 
bsm/econ/beco/maw/dutl/fatl/ak/mu/bv (teha)





Qompas: een online methode

• Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.
• Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet.
• Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen.
• Leerlingen leggen een persoonlijk dossier (portfolio) aan. Dit is ook inzichtelijk voor 

decanen en mentoren.
• Ouders kunnen thuis meekijken en hebben een actieve rol. 



Qompas: opbouw van het programma



Enkele tips voor ouders (1/2)

• Bemoei je alleen met de studiekeuze van je zoon/dochter als ze er om 
vragen (anders luisteren ze toch niet)
• Projecteer je eigen (onvervulde) ambities niet op je kinderen (komt niks dan 

ellende van)
• Steun je kinderen in dat wat ze gelukkig maakt (ook al is dat iets waar je zelf 

totaal het nut niet van inziet)



Enkele tips voor ouders (2/2)

• Laat je kinderen vrij. Ze weten zelf wat goed voor ze is, en als ze dat nog niet 
precies weten, komen ze daar vanzelf wel achter (ja, met het bekende 
vallen en opstaan)

• Geef je kinderen het goede voorbeeld. Doe zelf wat je leuk en belangrijk 
vindt. Dat is het beste recept om ervoor te zorgen dat zij goed terecht 
komen.



Zijn er nog
vragen? 


