
Ouderavond 2HA

Mentor: 



Even voorstellen…

• Klas …

• Mentor:
• E-mailadres:
• Evt. telefoonnummer
• Aanwezig op:



Mentoraat leerjaar 2:
• Mentor: eerste aanspreekpunt, voor zowel ouders als leerlingen 

& docenten
• Veilig gevoel
• Meest geïnformeerde persoon van de klas
• Bemiddelt bij conflicten
• Biedt individuele begeleiding: gesprekken met leerlingen m.b.t. 

welbevinden, vorderingen en overige bijzonderheden
• Absentiecontrole



Mentorlessen:
• Twee mentoruren per week
• Gesprekjes
• Mentoractiviteiten / Klasactiviteiten
• Planning (o.a. agenda en studiewijzers)
• Studievaardigheden / sociaal-emotionele vaardigheden
• Qompas (online – loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
• Actualiteiten
• Rekenen à modules via Getal en Ruimte.
• dramalessen



• Mail docent: 
voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl

• 10 minutengesprekken 

• Brievenportal (onder andere 
nieuwsbrieven)

• http://twickelcollege.nl/
à locatie Hengelo
à documenten: bijvoorbeeld 
overgangsnormen 
à actuele agenda 

Communicatie:

• Somtoday voor: cijfers, 
absentiecontrole, te laat, 
verwijderd, huiswerk (met 
bijlagen)

• inlogproblemen ouders
c.boswinkel@carmelhengelo.nl

• Microsoft Teams: studiewijzers 
en soms extra uitleg en/of 
oefenmateriaal 

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


• Afwezigheid bij een toets van te voren bekend? 
à neem contact op met de docent!

• Na ziekte beter melden à ouders bellen naar receptie
• Te laat? 

à volgende dag 07.45 melden
• Mobiele telefoon in de telefoontas of kluisje, zo niet?

à te laat gemeld
• Spullen zoveel mogelijk in het kluisje opbergen.
• Roosters van 08.15 - 14.15

tot 16.00 uur beschikbaar
• 4 toetsweken

Informatie:



Andere begeleiding

• Coördinatoren
• Dhr. Hoek & Dhr. Bakker (& mevr. Wijnreder) & Mvr. Bossink

• Teamleider
- Mevr. Pelgröm

• Vakdocenten

Eventueel:
• Ondersteuningsfunctionarissen
• Mevr. Spanjer & Mevr. Korsten

• Dyslexiecoördinator
• Mevr. Baijens

• Studiecentrum (zie volgende dia) of Begeleide Werkplek



Begeleiding studiecentrum:
Wat? Voor wie/wanneer?

Huiswerkklas Huiswerk maken onder begeleiding 
Ma, wo, do, vr van 14.30 uur tot 16.15 uur 
kan op eigen initiatief maar ook op verzoek mentor
Vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Intensieve begeleiding Leerlingen die twee dagen per week onder begeleiding 
(docent) willen werken aan huiswerk (& studievaardigheden)

Bijlessen Voor alle leerlingen, opgave via website studiecentrum
Inhaal uur proefwerken Dinsdag van 14.30 uur tot 16.15 uur
Stilte werkplek Voor alle leerlingen, die in rust willen werken 
http://www.studiebegeleidingopschool.nl/ & studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl

http://www.studiebegeleidingopschool.nl/
mailto:studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl


Voor alle klassen:

• Basis op orde
• Materialen 
• Op tijd in de lessen
• Huiswerk

• Leerlingen tot 16:00 uur beschikbaar voor school (ook inhaalwerk/ bijles / 
werk afmaken, etc. )



Momentje vrij? Boek erbij!

• Lezen is leuk!
• Lezen is zinvol!
• Woordenschat vergroten
• De basisschool sluit je af
met het 1F-taalniveau.
- De middelbare school met
het 3F- (havo) of 4F-taalniveau (vwo).

Dus: leeskilometers maken!
Leerlingen hebben een leesboek
bij zich.



Verwachting van ouders

Ondersteun uw kind daar waar nodig (plannen, huiswerk 
maken en leren, enz.)
• Tip gebruik de agenda ook als planner. 
• Tip tas de middag/avond ervoor inpakken.

Kijk mee met uw zoon of dochter bij het gebruik van de 
agenda en Somtoday
• Tip kijk 1x per twee weken samen naar de cijfers. 

Neem op tijd contact op met de mentor



Twickel Talentprogramma’s

• Twickel Talent Muziek & Drama
• Twickel Talent Sport
• Twickel Talent Kunst & Techniek
• Twickel Talent Dans

• Start rond de herfstvakantie

• Aanmeldingen wordt door coördinatoren geïnventariseerd



Maatschappelijke stage

• Scholengroep Carmel Hengelo heeft besloten door te gaan met de 
MaS: 30 uur tijdens de schoolloopbaan

• 10 uur in klas 2
• 20 uur in klas 4

• Leerlingen krijgen hierover tijdens een mentoruur uitleg.

• Klaar rond de meivakantie



Contact:

• Brieven via de mail
• Mentor via mail (bij noodgevallen telefoon)
• Docenten via mail

• Met de klas een klassenapp keuze mentor(?) of via TEAMS?



Belangrijke 
data (1/2)Studiedag (leerlingen vrij) 15 september

Feestavond leerlingen 6 oktober

Schoolfotograaf 14 oktober

Toets- & activiteitenweek 1 27 oktober – 2 november

Studiedagen (leerlingen vrij) 28 & 29 november

Leerlingbesprekingen 2 december

10 minuten gesprekken 14 en 15 december

Toets- & activiteitenweek 2 12 – 18 januari

Nieuwjaarsgala 19 januari

Studiedag (leerlingen vrij) 10 februari

Leerlingbesprekingen 20 t/m 22 februari



Toets- & activiteitenweek 3 15 maart – 21 maart

10 minuten gesprekken 3 en 4 april

Projectweek Cross your Borders 11 t/m 14 april

Leerlingbesprekingen 8 & 10 mei

Toetsweek 4 29 juni – 5 juli

Rapport ophalen 21 juli

Belangrijke 
data (2/2)

Voor de meest actuele 
agenda, kijk op 
www.twickelcollege.nl

http://www.twickelcollege.nl/


Vragen?


