
         

         
                      

Voorlichting leerwegen algemeen
Het Twickel College Borne 



         

         
                      

Niveau advies vanuit de basisschool

Het Twickel College Borne biedt de volgende dakpan-klassen:

• B-advies>  Klas 1 + 2 vmbo basis / kader (BK)

• K-advies>  Klas 1 + 2 vmbo kader / theoretisch (KT)

• T-advies>  Klas 1 + 2 vmbo theoretisch / havo (TH)

• H-advies>  Klas 1 +2 havo / atheneum (HA)



         

         
                      

Samenwerking

de driehoek kind – ouder – school 

• Mentor informeert ouders

• Ouders informeren mentor

• Coaching uur



         

         
                      

De mentor

• Is het eerste aanspreekpunt van de leerlingen.

• Is het eerste aanspreekpunt voor u.

• Volgt de resultaten van uw zoon of dochter (lvs).

• Heeft een beeld van het welbevinden van uw      kind.

• Informeert u over de ontwikkelingen van uw kind.



         

         
                      

Persoonlijke aandacht

Begeleiding op maat: 

• huiswerkklas/ dyslexiecoach

• onderwijsassistenten in de klas/ hulp bij leren leren en 

plannen

• begeleide werkplek (in- en uitcheck/ ondersteuning)

• ondersteuningsfunctionaris/ orthopedagoog



         

         
                      

Ontwikkelen op eigen niveau

• Leerlingen werken op het advies niveau van de basisschool. 
Op basis van het rapport is het mogelijk een niveau hoger 
of lager te gaan werken (dit kan ook voor een of enkele vakken zijn).

• Leerlingen ontvangen zowel cijfers (theorievakken) als een 
woordelijke beoordeling (praktijkvakken/ flexuur/ projecten).

• De mentor helpt de leerling met het ontwikkelen van 
studievaardigheden.



         

         
                      

Een dag van de leerling

• Lesrooster

• Kluisje 

• Vakken 

• Flexuur 

• Projectweken

• Laptop 

• Pauzes   

• Vervanging/tussenuren

• Voorlichtingslessen/culturele activiteiten

• Huiswerkklas 

• Huiswerk maken / leren voor toetsen



         

         
                      

Lesrooster Twickel College Borne 

Lesuur Tijd 
  

1e uur: 08.15      - 09.00 

2e uur: 09.00 - 09.45 

3e uur: 09.45 - 10.30 

Pauze: 10.30 - 10.45 

4e uur: 10.45 - 11.30 

5e uur: 11.30 - 12.15 

Pauze: 12.15 - 12.45 

6e uur: 12.45 - 13.30 

7e uur: 13.30 - 14.15 

Pauze: 14.15 - 14.30 

8e uur: 14.30 - 15.15 
 



         

         
                      

ELO (elektronische leeromgeving)  

SOMToday

• Huiswerk

• Cijfers

• Aanwezigheidsregistratie

• Als ouder meekijken/ ondersteunen



         

         
                      

Vragen?



         

         
                      

Rooster 

Zermelo (mobiel)

• dagrooster

• roosterwijzigingen 



         

         
                      

Vervolg bovenbouw 

Onze leerlingen vervolgen hun route veelal op scholen van 

Scholengroep Carmel Hengelo:

• CT Stork College     BBL/KBL/TL

• Avila College           TL/havo

• Twickel College Hengelo      havo/vwo

• Lyceum de Grundel havo/vwo/gymnasium

Met deze locaties is regelmatig overleg over de aansluiting 

en de doorlopende leerlijn.



         

         
                      

Planning 

• 2 februari

Open huis Twickel College Borne

• 13 februari

Minilessen groep 8 (aanmelden via de website)

• 13 & 14 maart 

Aanmelding nieuwe leerlingen

• Voor de zomervakantie > kennismaking met klas en mentor                                                      

• Start van het schooljaar > wenweek



         

         
                      

Wenweekactiviteiten



         

         
                      

Volgt u ons al? 

Op Instagram posten wij regelmatig over onze activiteiten. 

U kunt ons volgen via @twickelcollegeborne



         

         
                      



         

         
                      

Afsluiting
Dank voor uw komst.  
Graag tot ziens tijdens ons Open huis 
op donderdag 2 februari 2023.
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