
Ouderavond 3H

Mentor: 



Even voorstellen…

• Klas …

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



Mentoraat leerjaar 3:
• Mentor: eerste aanspreekpunt, voor zowel 

ouders als leerlingen 

• Mentorgesprekken

• Communicatie docenten leerling, leerling 
docenten.

• 2 mentoruren per week  
à Burgerschap 

à Profielkeuze (Qompas)

à (studie)vaardigheden 
à individuele gesprekken



• Mail docent: 
voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl

• 10 minutengesprekken 

• Brievenportal (onder andere 
nieuwsbrieven) https://twickelcollegehengelo
.nl/inloggen

• 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
https://twickelcollegehengelo.nl/inloggen
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 - 15.15

tot 16.00 uur beschikbaar
• 4 toetsweken

Informatie:



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


• Decaan, mentor en ouders helpen en ondersteunen 

• Vakvoorlichtingen en adviezen (1 tot 5)
(januari)

• Voorlopige profielkeuze (9 februari) 
voorlopige adviezen uiterlijk 2 februari in SOM

• Definitieve profielkeuze (6 april)* 
definitieve adviezen uiterlijk 31 maart in SOM
* Eventuele wijzigingen zijn hierna niet gegarandeerd

• Decaan: m.bossink@carmelhengelo.nl

Profielkeuzeproces:

mailto:m.bossink@carmelhengelo.nl


Belangrijke 
data

Toetsweek 1 27 oktober – 2 november

10 minuten gesprekken 14 en 15 december

Vakvoorlichting Januari

Toetsweek 2 12 – 18 januari

voorlopige vakadviezen
Voorlopige profielkeuze

2 februari
9 februari

Toetsweek 3 15 maart – 21 maart

Definitieve vakadviezen
Definitieve profielkeuze*

31 maart
6 april*

10 minuten gesprekken 3 en 4 april

Toetsweek 4 29 juni – 5 juli

Rapport ophalen 21 juli

* Eventuele wijzigingen zijn hierna niet gegarandeerd



Vragen?


