
17 November 2022

Het 
Twickel College 
Borne

Welkom bij de informatieavond voor ouders en verzorgers van groep 8 leerlingen



Voorstellen 

• Roger Keller - teamleider 

• Rachèl Thijert 

teacher leader onderwijsontwikkeling

docent beeldende vorming 



Programma

• Welkom

• Het Twickel College Borne

• Onderwijsontwikkeling

• Scholengroep Carmel Hengelo

• Corona achterstanden

• Ouder- en leerlingparticipatie

• Voorlichting leerwegen

• Informatiemarkt 



Het Twickel College Borne

• Brede onderbouwlocatie voor 

alle niveaus

• Kleinschalige school, 

persoonlijke aandacht

• Prettige overstap van PO naar 

VO

• Opmaat naar de bovenbouw

• Klas- en niveau- overstijgend 

leren 

• Gepersonaliseerd leren (laptop)







Dakpanklassen

Leerjaar 1 BK KT TH HA

Leerjaar 2 BK KT TH HA

We geven leerlingen de tijd en ruimte om te 

ontdekken welk opleidingsniveau bij hen past. 

Leerlingen starten binnen een dakpanklas: 



Vernieuwing van ons onderwijs

De beroepen van de toekomst zijn nu nog onduidelijk.                       

Minder nadruk op kennis, meer nadruk op het ontwikkelen 

van vaardigheden: 

• vaklessen (waarin meer aandacht is voor vaardigheden)

• projecten 

• digitale geletterdheid (o.a. ICT-vaardigheden/ 

mediawijsheid) > leerlingen gebruiken eigen laptop

• flexlessen



Programma

reguliere lesprogramma met 

theorie- en praktijkvakken 

lessen: 45 of 90 minuten 

Klas- en niveau-overstijgend: 

• flexuren 

(1 lesuur per week)

• projecten

( 4 weken per schooljaar)



Flexuur

Keuzeruimte voor leerlingen:

• 1 lesuur per week 

(of een blokuur per 2 weken) 

• Keuzeactiviteiten: padel, fotografie, 

schaken, crossfit, linosnede, 

maquettes, schoolband, etc.

• Iedere 6/8 weken een nieuw 

programma

Het flexuur telt mee bij de overgang en 

moet met een voldoende worden 

afgesloten. 



Projecten

• 4 projectweken per jaar 

• thema‘s: o.a. Beweging, Inclusiviteit, Verleidingen

• Betekenisvolle opdrachten

• Vakoverstijgend 

• Klas- en niveau overstijgend leren en werken

• Binnen en buiten de school leren

• Zelf ontdekken en onderzoeken

• Samenwerken 

Projecten tellen mee bij de overgang en moeten met een 
voldoende worden afgesloten.



Gebruik van de laptop 

• Leerlingen vaardig maken in de 

digitale maatschappij waarin zij 

opgroeien 

• Vanaf leerjaar 1 werken leerlingen 

met een eigen laptop

• De laptop kan via school of privé 

worden aangeschaft

• Moderne onderwijsmiddelen en 

gepersonaliseerd leren, naast 

boeken en werkboeken

• Lessen digitale geletterdheid 

(ICT-vaardigheden 

/mediawijsheid) 



Activiteiten

• Wenweek

• Excursies – o.a. Archeon/ Munster 

• Theatervoorstellingen

• Voorlichting en educatie

• Schoolfeesten / klassenfeesten

• Sinterklaas- en Kerstactiviteiten

• Sportdagen

• Afsluiting schooljaar 



Zes VO-scholen verspreid over Hengelo, Borne en 

Delden.

Onze scholen verzorgen onderwijs op vmbo-, havo-

en vwo-niveau. Binnen onze scholengroep is er voor 

iedere leerling een beste plek. 

Scholengroep Carmel Hengelo



Meerwaarde 

Scholengroep Carmel Hengelo

• Samenwerking tussen scholen voor 

kwalitatief goed en passend 

onderwijs

• Overstappen mogelijk tussen 

verschillende opleidingen en 

scholen

• Goede aansluiting

• Doorstroom of overstap
Leerlingen zijn altijd verzekerd van 

een plek op één van de andere scholen

van de Scholengroep Carmel Hengelo 



vmbo (bk/kt/tl) havo/vwo

C.T. Stork College Het Twickel College Hengelo

Avila College Lyceum de Grundel



Corona achterstanden

Programma voor leerlingen met Corona gerelateerde

onderwijsachterstanden > vanuit basisschool dossier

• leer- en sociaal emotionele achterstanden

• rekenen, wiskunde, begrijpend lezen, spelling en

executieve vaardigheden

• groepsdynamisch werken



Ouder- en leerlingparticipatie

Klankbordgroepen binnen de school:

• Ouderraad

• DMR

• Leerlingenraad





Vervolg van de avond

• Voorlichting leerwegen – 2 rondes

• Informatiemarkt- na afloop in de hal
o projecten en flex

o dyslexie

o ondersteuning 

o laptop huren of kopen 

o algemene vragen 



Voorlichting per leerweg

2 voorlichtingsrondes 

leerweg: lokaal:

• BK- begane grond               005 & 006

• KT- 1e verdieping                1.01 t/m 1.04

• TH- 2e verdieping                2.01

• T/H/A- 2e verdieping           2.02
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