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Nationaal Plan Onderwijs (extra middelen om 
achterstanden in te lopen)

Extra middelen om leerlingen met kennisachterstanden, of moeite met 
studievaardigheden te begeleiden, maar ook om leerlingen op sociaal-
emotioneel gebied te begeleiden

• Kleinere klassen en clusters daar waar wenselijk en nodig 
• Extra ondersteuning in en buiten de lessen door docenten en onderwijsassistenten
• Bijlessen voor alle vakken
• Klassenactiviteiten voor groepsbinding en emotioneel welbevinden
• Musical voor alle leerlingen en personeel en dramalessen in klas 1 en 2
• StudieCentrum



StudieCentrum (SC) op school met allerlei soorten begeleiding
• Intensieve begeleiding voor leerlingen die bevorderd zijn met begeleiding vanuit het 

SC (in de middag tot uiterlijk 17.30 uur)
• Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen die dat willen (van 13.30 tot 16.15 uur)
• Bijlessen (mogelijk voor alle vakken) voor alle leerlingen die dat willen of het 

dringende advies krijgen (in de middag)
• Leerlingen die dat willen kunnen in een tussenuur in rust werken in het StudieCentrum

onder toezicht van een onderwijsassistent (de hele dag)
• Opgave via homepage Twickelcollege Hengelo > informatie StudieCentrum of via mail: 

studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl

mailto:studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl


Andere 
mogelijkheden 
voor 
begeleiding

•Logopedie/hulp bij taalproblemen 
(logopediepraktijk Wolters)

•Ondersteuning bij dyslexie (mevr. Somhorst)
•Bijles NT2 (mevr. Somhorst)

•Gesprekken met ondersteuningsfunctionaris 
(mevr. Wolf en mevr. Spanjer)
•Begeleide werkplek (BWP) (mevr. Engbersen, 
mevr. Wijnreder, mevr. Wolf en dhr. Stuurman)

•Fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie 
(fysiotherapiepraktijk De Driesprong)
•Stress reductie programma (fysiotherapiepraktijk 
De Driesprong)



We doen het samen

• Constructieve dialoog ouders, leerling en school
• Eerste aanspreekpunt is de mentor
• Basis op orde:
• Je bent goed voorbereid als leerling (huiswerk af, spullen voor elkaar en op 

tijd in de les) 
• Telefoons tijdens de les in het kluisje 



Wereldduurzaamheidsdoelen
en de 10 duurzaamheidsthema’s

https://youtu.be/RpqVmvMCmp0



Twickel College Ecoschool
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