
Ontdek de
school als
creatieve

stad

STADSGIDS
L O C A T I E  H E N G E L O



WELKOM IN DE 
SCHOOL ALS  
CREATIEVE STAD

Welke vaardigheden  
leer je per vleugel

Ontdek aan de hand van deze school gids 
de highlights en de kenmerken van onze 
school en haar vleugels. Proef de sfeer  
en eigenheid van elke vleugel en ontdek 
de wetens waardigheden over de vakken  
en lessen die daar gegeven worden. De 
wandeling door de school voert je langs 
alle vleugels. Zo leer je de school als 
creatieve stad snel beter kennen. En kun  
je zo snel de weg niet vinden; geen nood!

Op de bijgevoegde plattegrond, die je  
in dit boekje vindt, kun je zien waar je je 
bevindt en wat er te doen is. Vind je het 
juist fijn om rondgeleid te worden of heb  
je vragen over de plek waar je bent, zoek 
dan één van de enthousiaste schoolgidsen 
die in elke vleugel aanwezig zijn. Je kunt  
ze herkennen aan de groene paraplu.  
Zij vertellen je graag over de vleugel en 
hoe het leven op school is.

Veel reisplezier!SPORT
- Moed tonen
- Doorzettingsvermogen
- Samenwerken
- Competitieve vaardigheden

ALFA
- Spreekvaardigheden
- Leesvaardigheden
- Je leren uitdrukken
- Presenteren

GAMMA
- Kennis verzamelen
- Verbanden leggen
- Kritisch denken

KUNST
- Inlevingsvermogen
- Creativiteit
- Technische vaardigheden
- Waarnemen

BÈTA
- Kennis verzamelen
- Logisch denken
- Analyseren

MUZIEK/THEATER
- Samenspel
- Concentreren
- Motorische vaardigheden
- Luisteren
- Componeren

Nog niet alles gezien of  
wil je nog een keer kijken?

Vraag een rondleiding op maat aan!
Stuur een mailtje naar: 
twickelhengelo@carmelhengelo.nl

Wil je persoonlijk
rondgeleid worden,

zoek een leerling 
met een groene

paraplu
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GROENE VLEUGEL

ALFA

De groene vleugel staat bekend om haar  

verscheidenheid aan talen. Op elke hoek van  

de vleugel kun je een andere taal horen spreken. 

Leer net als de leerlingen die al hier op school 

zitten, Duits, Engels of Frans te verstaan,  

spreken en schrijven. Of bekwaam je in  

het Nederlands door prachtige verhalen  

of gedichten te schrijven. 

LITERAIRE RONDLEIDING

De literaire rondleiding leidt jou 
langs bekende schrijvers en 
dichters uit verschillende landen. 
Volg de posters en maak een 
literaire reis door Duitsland, 
Frankrijk en Engeland en natuurlijk 
door Nederland. Vergeet niet even 
stil te staan bij de informatie over 
Marieke Nijkamp. Marieke is een 
bekende Hengelose schrijfster van 
jeugdliteratuur en oud-leerlinge 
van het Twickel College Hengelo. 
Misschien heb je haar laatste boek 
Het juiste spoor al gelezen? 

MOMENTJE VRIJ?
BOEK ERBIJ!

Neem plaats in één van  
de leesstoelen voor het 
raam en droom lekker weg 
met een spannend boek of 
neem plaats aan de lees  - 
tafel en blader door de  
verschillende tijdschriften 
die je kunt lezen ter 
ontspanning of voor  
een werkstuk dat je  
moet maken.

LOKAAL ACTIVITEIT

A005 Voorlichting A/A+

 Voor leerlingen met een 

atheneumadvies

A016 Engels

 Uitproberen van het 

online lesmateriaal op 

de laptops; puzzels en 

songteksten 

A015 Duits

 Inzage lesmethode, puz-

zelen en woordspelletjes

A011 Begeleiding en dyslexie

 Informatie over  

begeleiding en dyslexie 

A010 Frans

 Op ludieke wijze  

informatie krijgen over 

het vak Frans

A001 Nederlands

 Kennismaken met de 

methode en actief bezig 

zijn met taal

Literaire
rondleiding

ACTIVITEIT

 De mediatheek  
bevindt zich in het hart  
van de school net buiten  
de groene vleugel. Zoek 
je een boek voor je lijst of 
voor een werkstuk dat je 
moet maken? Dan is de 
kans heel groot dat je dat 
vindt in de media theek.

“De nieuwste 

boeken vind  

je in de  

mediatheek.” 
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Marieke Nijkamp is een verhalenverteller, 
een dromer, een globetrotter, nerd én 
oud-Twickel leerling. 

Ze schrijft in het Engels. Haar debuutroman, 
This Is Where It Ends, stond meer dan een 
jaar in de top 10 van The New York Times- 
bestsellerlijst in de categorie Young Adult. 
Ook in Nederland werd haar debuut, met  
de titel 54 Minuten, een succes. Voor ik je 
loslaat is haar tweede Young Adult-roman.

Corey en Kyra groeien samen op in het  
afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska  
en zijn hun hele jeugd onafscheidelijk.  
Tot Corey verhuist. Het afscheid is moeilijk, 
maar Corey belooft terug te komen om haar 
vriendin op te zoeken. Een paar dagen voor 
het zover is, krijgt Corey het schokkende 
bericht dat Kyra dood is aangetroffen –  
drijvend onder het ijs. Ze is er kapot van  
en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord 
heeft gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. 
Ze voelt gewoon dat er iets niet klopt.

Eenmaal terug in haar geboorteplaats groeit 
haar wantrouwen en raakt ze er steeds meer 
van overtuigd dat Lost Creek geheimen 
heeft, geheimen die ze niet begrijpt, maar 
die haar koude rillingen bezorgen. In de 
donkere winter van Alaska gaat ze op zoek 
naar antwoorden terwijl de sfeer in het  
dorp steeds grimmiger wordt…..

Marieke Nijkamp 

Schrijfster

Wij zetten ICT middelen in ter 
ondersteuning van de les. Alle 
leerlingen hebben boeken en de 
beschikking over digitale onder-
steuningsmiddelen bij bijna elk vak. 
De ervaring leert dat leerlingen  
het erg prettig vinden om te lezen 
en te werken vanuit een boek.

Je hoeft bij ons op school geen 
laptop aan te schaffen. Elke vleugel 
heeft de beschikking over laptop-
karren. En daar waar laptops of 
iPads een meerwaarde hebben, 
worden ze ingezet in de les. Huis - 
werk wordt door de docenten in 
het leerlingvolgsysteem Somtoday 
gezet. In dit programma worden 
ook de resultaten en absentie bij- 
gehouden. Je ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen meekijken in dit systeem.

Boeken en digitale  
leermiddelen

Greep uit de  
mediatheek

nieuwste 
boek

 Bij ons op school 
mogen de leerlingen geen 
mobiel gebruiken in de 
lokalen of vleugels (wel in  
de hal). Wij hebben ervaren 
dat dit de concentratie en 
rust ten goede komt.

“Zonder  

mobiel kan ik 

me veel beter  

concentreren.” 
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GELE VLEUGEL

Geobattle

GAMMA

De gele vleugel is het centrum van de  
gamma vakken. In deze vleugel worden  
de vakken aard ri jkskunde, geschiedenis, 
economie en maatschappij leer en  
-wetenschappen gegeven.

GESCHIEDENIS

Ben je meer geïnteresseerd in  
geschiedenis? In de open  
onderwijsruimte vind je een 
foto tentoonstelling over de 
april-mei staking van 1943. De 
aanleiding voor deze landelijke 
staking was de gedwongen 
arbeidsinzet van Nederlandse 
jongens tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De staking begon 
op 29 april bij Machine fabriek van 
de Gebroeders Stork & Co in 
Hengelo en verspreidde zich 
razendsnel over heel Nederland.

AARDRIJKSKUNDE

De aardrijkskundelokalen zijn een 
bezoek waard. Bekijk de prachtige 
wandkaarten en afbeeldingen van 
aardrijks kundige onderwerpen. 
Interessant is de wand met de 
gesteente kringloop. Ontdek aan 
de hand van echte mineralen de 
ontwikkeling van de verschillende 
gesteentes.

Op 21 november 2018 streden 
in de gele vleugel 24 teams 
van verschillende basisscholen  
uit de regio Hengelo om de 
GEObattlebokaal.

In de GEObattle gaan leer- 
lingen de strijd aan om hun 
aardrijkskundige kennis en 
vaardigheden te testen. Dit 
gebeurt door middel van korte 
afwisselende battles en een 
creatieve ontwerpwedstrijd.

Daag onze
leerlingen uit in 
de debatruimte

ACTIVITEIT

LOKAAL ACTIVITEIT

G001 GEObattle 

 Tentoonstelling ontwerpen 

gemaakt bij de GEObattle.  

Ook kun je als leerling en  

ouder/verzorger één van  

de battles zelf spelen

G002 Debatteren

 Leren debatteren met  

onze debaters

G006 Economie, Bedrijfs economie 

en Twickel Business School

 Dropjestest, doe de puzzel, 

leer ondernemen en vind uit  

wat voor type je bent

G007 Maatschappijleer en  

maatschappijwetenschappen

 Over de actualiteit, criminelen 

en politieke kopstukken

G010 Geschiedenis 

 Overzicht lesmateriaal,  

schrijven met hiërogliefen, quiz 

en het bekijken van de les-

boeken en creatieve producten 

van leerlingen (zoals kijkdozen 

en kwartetten).

G012 Aardrijkskunde en de  

Geo Future School 

 Presentatie vak aardrijkskunde 

en de Geo Future School
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CREATIVITEIT EN KUNST

De paarse vleugel staat bekend om haar crea-

tiviteit en kunst. Zodra je deze vleugel bezoekt, 

word je gegrepen door de artistieke uitstraling 

en kunstzinnige bedrijvigheid. Er heerst een fijne 

en ongedwongen sfeer die een voedings bodem 

is voor creatieve geesten. En een creatieve 

geest schuilt in iedereen. Bekijk daarvoor maar 

eens de expositie van het werk dat gemaakt is 

door de leerlingen.

PAARSE VLEUGEL

TENTOONSTELLING

Prachtige kunstwerken van leer-
lingen sieren de vleugel.  
Tekeningen, schilderingen en 
kleiwerkstukken zijn overal te 
vinden. In de handvaardigheid- en 
tekenlokalen wordt elke leerling 
uitgedaagd om lekker met allerlei 
verschillende materialen aan de 
slag te gaan.

MULTIMEDIA

Houd je meer van digitale kunst en 
expressievormen? Bekijk dan het 
multimedialokaal en leer hoe je 
foto’s kunt bewerken en je eigen 
film kunt maken met behulp van 
programma’s op de Macbook pro 
computer. Of leef je uit met een 3D 
pen en creëer je eigen ontwerp.

CREATIVITEIT
In de school als creatieve  
stad zijn alle vakken even 
belangrijk. Daarom vind je in 
de school naast de blauwe, 
groene en gele vleugel een 
paarse vleugel waar je vakken 
kunt vinden die te maken 
hebben met kunst.

LOKAAL ACTIVITEIT

K010 Kunst en Media

 Ontwerp in 3D met  

de 3D-pen

K006 Tekenen en  

Handvaardigheid

 Expositie van werk-

stukken gemaakt door 

leerlingen

Extra  
interesse in  

kunst en techniek?
Volg ons 

Twickel Talent 
programma

Tentoonstelling
kunstwerken & 

Ontwerp je eigen
3D object

ACTIVITEITEN
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Muziek / theater KOM NAAR HET 
NIEUWJAARS  

CONCERT

Op 18 januari luidt het Twents Jeugd 

Symfonie Orkest het nieuwe jaar in met een  

concert in het Twickel College te Hengelo.  

Het wordt een gezellige avond met muziek!

Net buiten de paarse vleugel  
vind je de muzieklokalen en het 
theater. Hier klinkt de hele dag 
door muziek. 

Doe mee aan de muziekworkshop 
en ervaar hoe leuk het is om samen 
met anderen muziek te maken. 
Grote kans dat jij achter een in stru- 
 ment komt te staan of uitgenodigd 
wordt om te zingen. En wist jij  
dat je van muziek maken slimmer 
wordt? Jazeker, je leert door 
muziek te maken en naar muziek  
te luisteren allerlei vaardig heden. 
Deze vaardigheden helpen je bij 
andere vakken.

Kun jij ontdekken welke  
instru menten er allemaal  
te bespelen zijn?  

Wie weet zit er een instrument 
tussen dat jij (beter) wilt leren 
spelen.

Of maak jij liever je eigen muziek? 
Dat kan door je eigen groove  
te maken met de MK3 machine. 
Produceer je eigen ritme en 
dansmuziek!

Geniet van de muzikale sfeer en 
neem plaats op de tribunetrap. 
Geniet en luister naar het muzikale 
programma van de verschillende 
klassen en leerlingen. Wie weet  
sta jij daar over een jaar ook!

Gratis 
entree

TWICKEL

HENGELO

VANAF 20.00 UUR

LOKAAL ACTIVITEIT

Theater Presentatie muzieklessen 

door klas 1 en 2

Muziek- Openbare interactieve

lokaal lessen

Extra interesse 
in muziek?

Volg ons Twickel
Talent programma
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BÈTA

De blauwe vleugel is het kenniscentrum  

van de bèta-vakken natuur- en scheikunde,  

biologie en wiskunde. De wereld die hier te 

ontdekken valt, is niet direct zichtbaar. Door 

proefjes en experimenten te doen, leer je de 

wereld en de blauwe vleugel beter kennen. 

BLAUWE VLEUGEL

EXPERIMENTEER

Bezoek de natuurkunde-, schei-
kunde- en biologielokalen en trek 
net als de anderen in deze vleugel 
een witte labjas aan. Voel je even 
een wetenschapper en laat je 
verrassen door de wonderen van 
de natuur door allerlei spannende 
proefjes en experimenten te doen. 

ESCAPE THE CLASSROOM

Goed in wiskunde en rekenen?  
Laat je dan opsluiten met een  
aantal andere leerlingen in de  
escaperoom. Wie weet lukt het 
jullie door het oplossen van een 
aantal wiskundige puzzels het  
slot te openen en te ontsnappen!

“Door de proefjes  

bij natuurkunde en  

scheikunde is de 

wereld voor mij een 

beetje begrijpelijker 

geworden.”

LOKAAL ACTIVITEIT

B001 Wiskunde

 Informatie over wiskunde 

en inzage lesmateriaal

B014 Wiskunde 

Escape the Classroom 

 Kun jij ontsnappen? 

Gebruik je hersens, los 

wiskundige puzzels op 

en ontsnap, maar denk 

eraan, de tijd tikt door

B004 Natuurkunde  

B005 Demonstratie experi-

men ten, zelf proefjes 

doen, algemene infor-

matie over natuur kunde 

en inzage les materiaal 

natuurkunde

B006 Scheikunde

 Demonstratie experi-

menten, zelf proefjes 

doen, algemene infor-

matie over scheikunde, 

inzage les materiaal 

scheikunde en zelf  

lipgloss maken

LOKAAL ACTIVITEIT

B007 Biologie

B008 Demonstratie experi-

men ten, zelf proefjes 

doen, algemene infor-

matie over biologie  

en inzage les- 

materiaal biologie

B010 Biologie

 Parcours dronken-

mansbril; ben jij  

de weg al kwijt?

Escape the
Classroom

ACTIVITEIT
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SPORT

De oranje vleugel bruist van de energie  

en levendigheid. Wie van sporten en  

bewegen houdt, voelt zich hier snel thuis.

Kenmerkend aan deze vleugel is de grote sport-

hal. Voetbal, basketbal of turnen; veel sporten 

zijn er mogelijk. Of houd je meer van klimmen?  

Ook dat is mogelijk! 

ORANJE VLEUGEL

Naast de sportzaal bevindt zich  
de fitnessruimte en de ruimte voor 
de fysiotherapie. Vergeet niet naar 
boven te gaan om onze danszaal 
en dojoruimte te bezoeken. 
Dansschool X-dance geeft hier 
doorlopend dansworkshops.  
Een voorproefje van het Twickel 
Talent Dans Programma!

Het Twickel College 
Hengelo wil een 
gezonde school zijn, 
met extra aandacht voor 
sport en gezondheid. 

De makkelijke 
keuze is nu  
vooral gezond
Onze school vindt het belangrijk dat 
leerlingen kunnen genieten van een 
gezond aanbod in de kantine. Daarom  
is minimaal 80% van het aanbod in onze 
kantine verantwoord. Als het aanbod 
vooral gezond is, kies je sneller voor  
iets gezonds! 

In het hart van de school vind je de 
kantine. Tijdens de pauzes en in een 
tussenuur kun je daar terecht. Heb jij al iets 
geproefd van het aanbod in de kantine? 

SCHOOL
DE GEZONDE

Extra interesse 
in sport of dans?
Volg ons Twickel

Talent programma

LOKAAL ACTIVITEIT

S007/ Fitness & Fysio

S008 BSM leerlingen demon-

streren fitnessruimte

Presentatie door fysio-

therapie De Driesprong

S102 Danszaal/Twickel  

Talent Dans

S001 Klimwand en  

klim/klauter parcours

BSM leerlingen bege-

leiden groep 8 leerlingen 

bij een klim/klauter par-

cours en op de klimwand

S002/ Twickel Talent Sport

S003 BSM en/of Sport+ leer-

lingen nodigen leerlingen 

uit om te gaan badmin-

tonnen en tafeltennissen. 

Tevens is er uitleg over 

Twickel Talent Sport

Klimwand &
Klim/klauter

parcours

ACTIVITEIT
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Fittere leerlingen op  
het Twickel College 
Hengelo dankzij judoles, 
dansles en fysiotherapie

Samenwerking met Fysioprakti jk  
De Driesprong, Judoschool Haagsma 
en Dansschool X-Dance

Het Twickel College in Hengelo biedt 
onderdak aan Judoschool Haagsma, 
Dansschool X-Dance en fysiotherapie-
praktijk De Driesprong, met als doel de 
leerlingen fitter te maken en een breder 
gymaanbod te bieden.

De samenwerking tussen al deze groepen 
is vrij uniek in onderwijsland. Voor zover 
bekend zijn wij de enige school in het 
voortgezet onderwijs met eigen 
fysiotherapiemogelijkheden. 
Jij kunt als leerling volop 
gebruik maken van de 
mogelijkheden die deze 
samenwerking biedt.

Niet alleen onze leerlingen 
maken gebruik van de 
faci liteiten die wij bieden,  
maar ook de bewoners van de 
wijk maken er graag gebruik van. 
Op deze manier kunnen wij van 
betekenis zijn voor de wijk en staan 
we midden in de samenleving;  
de school als creatieve stad.

Houd ji j  van sporten, dansen of 
muziek maken? Of ben je l iever  
lekker kunstzinnig bezig? Dan is 
één van de Twickel Talent Pro-
gramma’s (TT) zeker iets voor jou. 

Wij vinden het belangrijk dat je kunt ontdekken wat jij  
leuk vindt en waar je goed in bent. Dat kan natuurlijk in 
onze lessen, maar ook door extra lessen volgen in één  
van de Twickel Talent Programma’s.

Je kunt kiezen uit één van de vier programma’s. Als je 
hiervoor kiest, heb je twee uur in de week extra muziek, 
dans, kunst&techniek of sport.

En heel belangrijk! Je hoeft geen talent te hebben om  
één van de TT-programma’s te volgen. Interesse en een 
goede dosis inzet zijn voldoende.

TWICKEL TALENT
PROGRAMMA’S
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TT MUZIEK&THEATER

Voor leerlingen die het te gek 
vinden om muziek te maken. Dit 
kan door een instrument te leren 
spelen of te zingen. Of misschien 
wil jij wel leren om (dance) muziek 
te produceren die we tijdens een 
schoolfeest kunnen draaien? Dan is 
TT Muziek zeker iets voor jou!

TT KUNST&TECHNIEK

Kunstvoorwerpen maken, op 
kunstexcursie bij kunstenaars, 
koper bewerken in een atelier, dit 
zijn een paar dingen die je gaat 
doen bij Kunst&Techniek. Eén ding 
is zeker, als je dit TT programma 
volgt, kun je lekker creatief bezig 
zijn en allerlei technieken leren.  
We sluiten het TT Kunst&Techniek 
af met een tentoonstelling van jullie 
eigen werk. Wie weet wil iemand 
wel jouw kunstwerk hebben!

TT DANS

Tijdens de lessen Lichamelijke 
Opvoeding krijg je af en toe het 
onderdeel dansen. Sommige 
leerlingen dansen het liefst de  
hele dag door. 
Ben jij zo iemand? Dans je graag  
of wil je beter leren dansen?  
Geef je dan op voor het TT Dans 
Programma. Dit programma bieden 
we aan in samenwerking met onze 
partner X-Dance. Tijdens TT Dans 
leer je allerlei hedendaagse dans- 
vormen. We sluiten het TT Dans 
programma af met een gezamen-
lijke voorstelling met TT Muziek. 
Tijdens deze spetterende avond 
kun je aan iedereen laten zien wat 
je geleerd hebt.

TT SPORT

Houd jij van sporten of bewegen? 
Of vind je het leuk om nieuwe 
sporten te ontdekken, zoals free - 
running, boksen of klimmen dan  
is TT Sport iets voor jou. Door de 
extra uren komt het reguliere 
programma van het vak Lichame-
lijke Opvoeding uitgebreider aan 
bod en daarnaast bieden wij in  
TT Sport een aantal onderdelen  
die we op school niet kunnen 
bieden en waarvoor we bijvoor-
beeld naar het zwembad gaan  
of naar de tennishal. 
TT Sport is meer dan sporten.  
Je leert tijdens de lessen ook 
coachen of scheidsrechter te zijn. 
Dit kun je in de praktijk brengen 
tijdens een toernooi of clinic waar 
je als TT Sport beoefenaar aan  
mee gaat doen.

TWICKEL TALENT
PROGRAMMA’S
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WIST JE DAT DEZE MENSEN  
VAN HET TWICKEL COLLEGE 

KOMEN OF ER WERKEN?

Carl Wittrock
Componist dirigent 

muziekdocent

Erik Rademakers
Bassist Selah Sue

Nathalie Baartman
Cabaretier

Jeffrey Spalburg
Cabaretier

Merijn Eugelink
Pianist Mr Probz 

en Rigby

Laus Steenbeeke
Acteur

Marleen de Bruin
Violiste Orkest 
philharmonie 

zuidnederland 

Tessa Boomkamp 
Zangeres bij  

Marco Borsato

HALL OF FAME

A+ leerlingen krijgen door 
vakoverstijgende projecten 
verdieping en verbreding van de 
les aangeboden. De plus staat  
voor extra; extra uren bovenop  
de reguliere lessentabel. Het A+ 
programma is een zeer compleet 
programma dat door loopt tot en 
met de examenklas. Dit Pre- 
University programma (PreU) 
bieden wij aan in samenwerking 
met de Universiteit Twente (UT). 
Atheneumleerlingen van diverse 
leerjaren volgen op de UT  
modules, masterclasses of een 
honoursprogramma. 

Voor de havo leerling die meer 
uitdaging aankan, bieden wij vanaf 
de vierde klas een havo toptalenten-
programma aan. De leerlingen
werken dan op school, onder
begeleiding van honours-studenten 
van het Saxion, aan opdrachten uit 
het bedrijfsleven. Ze ontwerpen hun 
eigen onderwijsproces en werken 
altijd in teams. Soms ook met 
leerlingen van andere scholen.
Kies jij ervoor om een A+ program-
ma of het toptalentenprogramma 
te volgen dan krijg je hiervoor een 
certificaat dat van meerwaarde kan 
zijn bij de toelating tot een hbo of 
universitaire studie.

Marieke Nijkamp 
Schrijfster

TALENTMAXIMALISATIE

Een gedeelte van de A/A+ klas, namelijk de leer-

lingen die extra uitdaging aankunnen en willen, 

volgt na het eerste rapport het A+ programma. 
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INSTROOM 
MOGELIJK- 
HEDEN

Natuurlijk zouden we het fijn vinden als je voor 
het Twickel College Hengelo kiest. Je kunt bij 
ons op school instromen indien je een havo, 
atheneum, atheneumplus of gymnasium 
advies hebt. Wij kennen twee instroom-
mogelijkheden namelijk de havo/atheneum 
(H/A) klas voor leerlingen met een havo dan 
wel atheneum advies en een atheneum/
atheneumplus (A/A+) klas voor leerlingen met 
een atheneum, atheneumplus of gymnasium 
advies. In de H/A klas stromen voornamelijk 
leerlingen in met een havo niveau. In de  
H/A klas krijg je twee jaar de tijd om te laten 
zien welk niveau het beste bij jou past; havo  
of atheneum. In het derde jaar stroom je in  
in een havo klas of in een atheneumklas.

In de AA+ klas stromen leerlingen in die 
een atheneum, atheneumplus advies of 
gymnasium advies hebben gekregen en 
die vanaf het begin uitgedaagd willen 
worden op atheneum niveau. Zij stromen 
in het derde leerjaar in in een atheneum-
klas. Wanneer kies je met een atheneum-
advies voor de H/A of de A/A+? De keuze 
is geheel vrij. Voor leerlingen met een 
duidelijk havo-advies is de H/A klas een 
goed instroomniveau. Kom je er niet  
goed uit? Ga in gesprek met je ouder(s)/
verzorgers en de groep 8 docent en 
bespreek wat het beste bij jou past. 

Wij zijn ervan overtuigd dat leren 
gebeurt, onder andere daar waar 
leerlingen samen komen. De relatie 
die de docent heeft met de klas is 
daarbij belangrijk, maar ook de 
manier waarop de leerlingen met 
elkaar omgaan. Deze persoonlijke 
benadering is goed zichtbaar in 
ons versterkt mentoraat.
Wij vinden het belangrijk dat je  
als nieuwe leerling goed begeleid 
wordt. Dat je jezelf kunt zijn en er 
een fijne sfeer in de klas heerst.  
Dit gaat niet altijd vanzelf. Hierbij 
helpt de mentor jullie tijdens de 
mentorlessen. Tijdens deze lessen 
staat je mentor stil bij allerlei zaken 
die spelen in de groep. 

Bijvoorbeeld als er iemand wordt 
buitengesloten of wordt gepest. 
Ook leer je tijdens de mentorlessen 
studievaardigheden, zoals plannen, 
woordjes leren, een samenvatting 
maken enzovoort. 

In de eerste klas heb je drie 
mentorlessen per week. Daarnaast 
zie je jouw mentor ook nog tijdens 
de vaklessen. Door deze vele 
contactmomenten leert de mentor 
jou en de andere leerlingen door 
en door kennen en omgekeerd 
natuurlijk ook. Bij je mentor kun  
je altijd terecht!

Persoonlijke benadering  
en het versterkt mentoraat

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn 

en dat je je veilig voelt. Leren doe je niet alleen. 
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DE VAKKEN
Op de middelbare school heb je 
meer vakken dan op de basisschool. 
Je hebt in totaal 11 verschillende 
vakken

EN Engels
FA Frans  
MU Muziek 
NE Nederlands
WI Wiskunde
AK Aardrijkskunde  
GS Geschiedenis  
LO Gym (lichamelijke opvoeding) 
BI  Biologie
Ment Mentoruur 
KM Kunst en Media   

(tekenen, handvaardigheid en 
multimedia)

13 FEB
WOENSDAG

Uur\Dag maandag dinsdag woensdag donder-
dag

vrijdag
u1 lo

BRAM
Hgym

fa
ALML
S017

km
ENGS
H017

km
ENGS
H106

wi
POLH
H010

u2 en
TOPE
S009

wi
POLH
H010

gs
KOPL
H205

ne
VERM
S113c

fa
ALML
S017

u3 wi
POLH
H010

bi
EINL
B006

mu
KAMH
H018

ne
VERM
S113c

ne
VERM
S012

u4 mu
KAMH
H018

mu
KAMH
H018

km
ENGS
H023

ne
VERM
S012

en
TOPE
H012

wi
POLH
H010

u5 ment
SEMM
H008

ak
WESF
H210

bi
EINL
B006

ment
SEMM
H011

gs
KOPL
H111

u6 fa
ALML
S017

ment
SEMM
H011

lo
BRAM
Hveld

lo
BRAM
Hgym

ak
WESF
H210u7 en

TOPE
S009

u8

u9

1. 08.15 - 09.00 u

2. 09.00 - 09.45 u

3. 09.45 - 10.30 u

P. 10.30 - 10.45 u

4. 10.45- 11.30 u

5. 11.30 - 12.15 u

P. 12.15 - 12.45 u

6. 12.45 - 13.30 u

7. 13.30 - 14.15 u

P. 14.15 - 14.30 u

8. 14.30 - 15.15 u

9. 15.15 - 16.00 u TT kunst & Techniek

TT kunst & Techniek

proefwerk

10

3

Sun

17

654

13

Wed

20

27 28

12

Tue

19

26

11

Mon

18

2524

7

14

Thu

21

8

15

Fri

22

9

1 2

16

Sat

23

TH1HA

Scan de 
QR code

en volg onze 
virtuele route
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HOE ZIET EEN DAG VAN EEN 
EERSTEKLASSER ERUIT?

Onze school kent goede aaneensluitende 
roosters die een heel jaar gelden. In de 
eerste klas heb je 31 lessen per week.  
Elke les duurt 45 minuten en we beginnen 
om 8.15 uur.

In klas 1 en 2 hebben de leerlingen geen 
8e uren. Je bent uiterlijk om 14.15 uur vrij, 
tenzij jij een Twickel Talent Programma 
volgt of het Plus Programma in de  
AA+ klas. De lessen bij ons op school zijn 
afwisselend. De ene keer werk je uit je 
boek. De andere keer moet je samen met 
je groepje een presentatie voorbereiden. 
Of ga je bijvoor beeld een practicum doen. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het 
practicum waarbij je gaat onderzoeken 
welk leven (beestjes, planten, etc.)  
er allemaal in de sloot zit.

Alle leerlingen hebben twee jaar lang 
dezelfde mentor. Van deze mentor krijg  
je de vaklessen en daarnaast heb je drie 
vaste mentoruren in de week.



Kwalitatief  
hoogstaand 
onderwijs
Lestijd is bij ons op school 
contacttijd. Wij kennen geen 
keuzewerktijd of begeleidingsuren. 
Elke les is een les gegeven door de 
vakdocent. Onze docenten passen 
eigentijdse onderwijsvormen toe 
met goede resultaten als gevolg. 
Uit onderzoek blijkt dat onze 
leerlingen goede aansluiting 
hebben op HBO en universiteit.  
Er is bovendien minder uitval bij 
eerstejaars studenten die van het 
Twickel College komen.

Hoe komt dat? Het draait bij ons 
niet alleen om resultaten maar ook 
om een persoonlijke benadering.Projectweek

In alle leerjaren, uitgezonderd het 

examenjaar, vinden één of meerdere 

excursies plaats. Deze excursies  

vinden plaats in de projectweek.

In de projectweek is de hele school op een andere manier 
aan het werk. Er zijn deze week geen reguliere lessen, 
maar alle leerlingen zijn ingedeeld in een project. Aan de 
hand van een thema - bijvoorbeeld Hengelo in 2050 of 
Duurzaamheid - ga je op onderzoek uit en samen aan de
slag met opdrachten.

Het is de bedoeling dat je niet alleen binnen de school 
aan het werk gaat, maar ook buiten de school.
Het is een week die bij uitstek geschikt is voor een leuke, 
spannende en leerzame excursie! En dat zullen we ook 
zeker doen.
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Sterker door verbinding 
Het Twickel College vormt samen met 
Lyceum de Grundel, Avila College en  
C.T. Stork College Scholengroep Carmel Hengelo. 
Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Het Twickel College Hengelo
Woolderesweg 130
7555 LC Hengelo
T. (074) 255 53 33
twickelhengelo@carmelhengelo.nl 
twickelcollegehengelo.nl
Twitter: @twickeltwit (Hengelo)
Facebook: facebook.com/TwickelCollegeHengelo

Schoolleiding
Teamleider onderbouw
A.A.M. Pelgröm (Astrid) 
Teamleider bovenbouw
M.J.S. Busscher (Merle)
H.C.M.Schulten (Rick)

twickelcollege.nl



Word onze 
nieuwe 

stadsgenoot

Aanmelding nieuwe leerlingen: 
Maandag 29 maart 2021

16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 30 maart 2021

16.00 – 18.00 uur

MEENEMEN:

- Burgerservicenummer leerling 
(o.a. te vinden op de zorgpas)

- Testuitslagen (indien van 
toepassing)

- Aanmeldingsformulier:
te downloaden op 
twickelcollegehengelo.nl

- Aanmelddocument
(dit document waarop het advies 
staat, heeft u van de basisschool 
ontvangen)

- E-mailadres (ouders/verzorgers)




