
Mentoraat 
4H en 4A

• Mentor: eerste aanspreekpunt, voor 
zowel ouders als leerlingen 
• Mentorgesprekjes 
• Communicatie docenten leerling, 

leerling docenten, groeps-app 
• 2 mentoruren per week: 

loopbaanoriëntatie m.b.v. 
Qompas, gesprekjes & 
studievaardigheden, 
klassenactiviteiten (sfeer), 
verzuim en cijfercontrole: samen 
met coördinatoren en ouders



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. 





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 

• à informatie en opgave StudieCentrum
• Somtoday voor: cijfers, absentiecontrole, 

te laat, verwijderd, huiswerk
inlogproblemen ouders
c.boswinkel@carmelhengelo.nl

• TEAMS: studiewijzers en soms extra uitleg 
en/of oefenmateriaal

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


Informatie
• Basis op orde:
>op tijd in de les
>materiaal en huiswerk op orde
• 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 
(studiecentrum tot uiterlijk 17.30 uur)

• 3 toetsweken



Informatie
• Receptie en coördinatoren

• Ziek- en betermelden (bij elke SE-toets 
weer!)

• Verlofbrief
• Afwezigheid bij een toets van te voren 

bekend? 
à neem contact op met de docent!

• Bijbaantjes en hobby’s; 3 uur huiswerk 
per dag

• Tussenuren bestaan niet: gelegenheid om 
in het studiecentrum rustig te werken



Tweede fase en PTA’s

Afsluiting
• Centraal examen (CE) & School Examen (SE)
• Voortgangscijfers en schoolexamencijfers (nu al!)
• Examenreglement
• Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) & Studiewijzers

Zelfstandig werken ook in afwezigheid docent



PTA  en 
overgangsnormen

Schoolexamen (SE-toetsen)
• Hoe lang?
• Inhoud
• Vorm
• Weging
• Cijfers noteren en controleren

Te vinden www.twickelcollege.nl
Kies: Documenten/regelingen→PTA’S→PTAH4
Kies:
Documenten/regelingen→overgangsnormen→ov
ergangsnormen Hengelo
(de overgangsnormen voor schooljaar 21-22 zijn 

vanaf oktober te vinden op de website)

http://www.twickelcollege.nl/


StudieCentrum

Elke dag van 8.15 uur open voor 
alle leerlingen om in rust onder 
toezicht te werken



Belangrijke data

Toetsweek 1 

10 minuten gesprekken

Vakvoorlichting

voorlopige adviezen
Voorlopige profielkeuze
Toetsweek 2  

Definitieve adviezen

Toetsweek 3
Definitieve profielkeuze

10 minuten gesprekken 

Toetsweek 4

Rapport ophalen 
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Zijn er nog vragen? 


