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Wij willen leerlingen opleiden tot vol-
waardige burgers en hen voorbereiden 
op een toekomst in de maatschappij 
waarin ze gelukkig zijn. Dit doen we 
vanuit een gedachte. Wij denken dat 
hoe beter de leerlingen de ‘spelregels’ 
begrijpen van de plek waar ze wonen en 
werken, hoe duidelijker en gemakkelijker 
het leven is. En des te meer ruimte en 
tijd er overblijft om de omgeving  
waarin je leeft te verbeteren en je geluk 
te vergroten.

Het motto van onze school is “De school als  

creatieve stad”. Dat zie je terug in onze lessen,  

maar ook in ons gebouw; dat is zo ingericht dat  

je het kunt zien als een stad in het klein. Er is veel 

licht, er is veel ruimte, met in het centrum de hal  

en het theater als hart.

De verschillende vleugels met ieder hun eigen kleur 

zijn net als wijken in een stad. In elke vleugel doen 

de leerlingen kennis en vaardigheden op die ze 

nodig hebben om goed te kunnen leven in de  

echte wereld. Op school mogen ze oefenen. 

De school als creatieve stad

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen hebben straks alle kennis en vaardigheden  
nodig om goed te kunnen leven, wonen en werken. Wat leren ze in welke vleugel van onze school? 

SPORT: Bij LO oefenen de leerlingen 
bijvoorbeeld moed tonen, doorzetten, 
samenwerken en  
competitieve vaardigheden.

ALFA: Bij de talen staan spreek- en 
leesvaardigheden centraal, maar ook 
leren presenteren en je uitdrukken. 

GAMMA: Bij de zaakvakken gaat het 
om het vergroten van kennis, maar 
ook het leggen van verbanden en 
kritisch denken.

KUNST: Bij beeldende vorming staan 
inlevingsvermogen (het observeren 
van kunst), creativiteit en technische 
vaardigheden centraal. 

BÈTA: Bij de bètavakken draait het 
om het opdoen van kennis, logisch 
denken en analyseren.

MUZIEK/THEATER: Bij muziek  
oefenen leerlingen samenspel,  
zich concentreren, motorische  
vaardigheden en componeren.

DELTA : o.a. Muziek, wiskunde  
en taallessen.

Wat leren leerlingen waar?
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Onze leerlingen hebben in ieder leerjaar weke-
lijks mentorlessen. In de eerste klas zelfs drie 
uur per week. Tijdens die lessen begeleidt de 
mentor de leerlingen individueel, maar ook als 
groep. Daarnaast zien leerlingen hun mentor 
ook tijdens de vaklessen. Al met al dus veel 
contact tussen mentor en leerlingen en dit zorgt 
ervoor dat zij elkaar goed kennen. In de mentor-
lessen leren ze leren, plannen, organiseren en 
met elkaar omgaan in de klas en op school.
Twee van de drie mentorlessen zijn met de hele 
klas en één mentoruur in de week hebben de 
leerlingen met een halve klas een lesuur drama. 
De mentor en de dramadocent werken samen 
aan het welbevinden van de klas.

Veel leerlingen vinden de overgang van groep 
8 naar de brugklas heel spannend. Daarom 
maken de groep 8 leerlingen voor de zomer-
vakantie al kennis met de mentor en de nieuwe 
klasgenoten. We hebben in de eerste periode 
extra aandacht voor de overstap naar het voort-
gezet onderwijs. We zorgen voor een zachte 
landing. Dat betekent dat zowel de vakdocenten 
als de mentor de leerlingen begeleiden in  
hoe om te gaan met al het school- en huiswerk. 
We gaan er niet van uit dat de leerlingen dit 
allemaal al goed kunnen, maar dat zij dit door  
te oefenen snel gaan leren.
De eerste week na de zomervakantie starten  
de nieuwe leerlingen met een introductieweek. 

Het draait bij ons niet alleen om resultaten, maar ook om persoonsvorming 
en socialisatie. Vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe verhoud 
ik me tot de ander en mijn omgeving, staan hierbij centraal. Deze vragen 
komen terug in alle lessen en expliciet in de mentorlessen.

MEER DAN ALLEEN RESULTATEN

Mentorlessen

CREATIVITEIT

Waarom vinden wij creativiteit belangrijk?  
Wij denken dat het heden en de toekomst de 
leerlingen voor uitdagingen stellen waarop we 
nog geen antwoorden hebben. Die uitdagingen 
vragen naast kennis en vaardigheden, creativi-
teit van jonge mensen om nieuwe oplossingen 
te kunnen bedenken. 

DE LESSEN

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen 
hebben straks alle kennis en vaardigheden 
nodig om goed te kunnen leven, wonen  
en werken.

De leerlingen hebben altijd les van een  
vakdocent. Wij zien de docent als de  
initiator van het leerproces. Lestijd is bij ons 
altijd contacttijd. We hebben een duidelijk  
herkenbare lesopbouw en werken met eigen-
tijdse les methodes in boekvorm, ondersteund 
met digitale leermiddelen. 

We investeren in een goede docent- leerling 
relatie. Dat betekent een luisterend oor,  
aandacht en vertrouwen geven, kansen geven 
en dat alles vertaalt zich in een fijne sfeer  
en leerlingen die zichzelf kunnen zijn.

Instromen

Leerlingen kunnen bij ons instromen 
in een havo/atheneum (HA) klas  
of in een atheneum/atheneum plus 
klas (AA+).
In de HA klas kan een leerling terecht 
als hij of zij een havo-advies heeft 
gekregen van de basisschool. Uw kind 
krijgt in deze klas les op havoniveau 
en ook de toetsen zijn op havoniveau. 
Als je in de HA klas zit en je kunt meer 
aan, dan word je uitgedaagd om op 
het atheneumniveau te werken en  
te presteren. We laten de leerling als 
dat haalbaar en wenselijk is, zo snel 
mogelijk doorstromen naar het 
atheneumniveau.

In AA+ klas stromen leerlingen in  
met een vwo-advies. In deze klas 
krijgen de leerlingen les en toetsen 
op atheneumniveau, ook wel vwo 
genoemd. Leerlingen die meer 
aankunnen en extra uitdaging nodig 
hebben, kunnen deelnemen aan het 
A+ programma. 

Telefoons, laptops, 
boeken

Op onze school mogen leerlingen hun mobiel 
niet in de lokalen of vleugels gebruiken  
(wel in de hal). Deze regel stellen we bewust.  
Het komt de concentratie en rust ten goede.  
Wij zijn ook geen laptop- of iPadschool. Wij 
ervaren dat leerlingen het fijn vinden om te 
lezen en te werken vanuit een boek. Daarom 
heeft ieder vak bij ons een boek (met digitale 
ondersteuning). De leerling hoeft voor school 
geen laptop aan te schaffen. Als een laptop of 
iPad meerwaarde heeft, zetten we schoollaptops 
in tijdens onze lessen.

Wij vinden lezen belangrijk. Naast vier lesuren 
Nederlands hebben de leerlingen in de eerste 
en tweede klas een extra leesuur per week. 
Vanuit onze mediatheek midden in de school 
en tijdens de lessen proberen we lezen zoveel 
mogelijk te stimuleren. Ook door bijvoorbeeld 
schrijvers van jeugdboeken uit te nodigen of 
door het project Momentje vrij. Boek erbij!

Huiswerk, resultaten en absentie worden door 
de docenten bijgehouden in het leerlingvolg-
systeem SOMToday. U kijkt als ouder eenvoudig 
mee in dit systeem.

Leerlingvolgsysteem

In de eerste klas hebben leerlingen 34 lessen 
per week van 45 minuten en een mooi aan-
eensluitend rooster dat een jaar lang geldt.  
Wij beginnen om 08.15 uur ’s ochtends. De leer-
lingen hebben maximaal tot 14.15 uur les, dus 
we hebben geen achtste of negende lesuren 
voor de eerste en tweede klas. 



Talent
maximalisatie

TWICKEL TALENT  
MUZIEK & THEATER

TT Muziek & Theater geeft 
leerlingen met een boven 
gemiddelde belangstelling  
voor muziek een podium om 
zijn of haar talent optimaal  
te ontwikkelen.

Tijdens TT Muziek & Theater 
kunnen leerlingen een instru-
ment bespelen en/of zingen en 
componeren. De nadruk ligt op 
de praktijk: samenspel en uit-
voering. In de bovenbouw kun-
nen leerlingen muziek kiezen als 
examenvak of de vooropleiding 
van het ArtEZ conservatorium 
volgen.

TWICKEL TALENT  
KUNST & TECHNIEK

In samenwerking met Oyfo 
Hengelo is TT Kunst &  
Techniek ontwikkeld.

Het diverse programma  
bestaat uit drie blokken.  
In het eerste blok gaan  
leerlingen aan de slag met 
koper bewer king. In de andere 
twee blokken ligt de nadruk  
op het maken van toegepaste 
en autonome kunst. Ook zijn 
kunst excursies naar kunste-
naars, Oyfo Hengelo en ’t Heim 
onderdeel van het programma. 
In de bovenbouw kunnen  
leerlingen beeldende vorming 
als examenvak kiezen. 
 

TWICKEL TALENT  
SPORT

Het Twickel College is een 
Sportactieve school. TT Sport 
is er voor de leerlingen die 
het leuk vinden om naast de 
reguliere lessen lichamelijke 
opvoeding (LO) een extra 
sportprogramma te volgen. 
Door de extra uren komt het 
reguliere programma voor het 
vak LO uitgebreider aan bod. 
We bieden binnen TT Sport 
een aantal externe onderdel-
en aan (bijvoorbeeld tennis, 
zwemmen of freerunning) en 
doen we mee aan clinics en 
toernooien. TT Sport kan in de 
bovenbouw vervolgd worden 
door het examenvak Bewegen 
Sport en Maatschappij (BSM) te 
kiezen. TT Sport is geen voor-
waarde voor het examenvak.

TWICKEL TALENT  
DANS

TT Dans is voor leerlingen die 
graag dansen en beter willen 
leren dansen. Dit programma 
bieden we aan in samen-
werking met onze partner 
Studio X-Dance. Tijdens TT 
Dans leren de leerlingen allerlei 
hedendaagse dansvormen. 
Ze worden door professionele 
dansers begeleid in het maken 
van eigen werk en er wordt 
toegewerkt naar een dans-
presentatie die samen met de 
einduitvoering van TT Muziek 
& Theater en TT Kunst & Tech-
niek zal worden opgevoerd.

En hoe gaat het dan verder? Een deel van 
de AA+ leerlingen volgt het A+ programma. 
Ze hebben dan het grootste gedeelte van de 
lessen samen met de klasgenoten. Daarnaast 
volgen ze met andere A+ leerlingen een pro
gramma waarin zij aan de hand van projecten 
die ze zelf kiezen, zich verdiepen in allerlei 
onderwerpen.

De leerling kan zelf kiezen tijdens welke lesuren 
zij onder begeleiding van A+ docenten aan 
deze projecten werken. In het programma 
werken we samen met PreUniversity van de 
Universiteit Twente.
De havoleerling die meer uitdaging aankan, 
bieden wij vanaf de vierde klas een havo top
talentenprogramma aan. In samenwerking met 
Hogeschool Saxion en bedrijven uit de regio 
werken zij aan opdrachten uit het bedrijfsleven.

Leerlingen die het A+ programma of het top
talentenprogramma doorlopen, krijgen hiervoor 
certificaten die van meerwaarde zijn bij de 
toelating tot een vervolgstudie.

Kies je als ouder met een kind met een 
atheneum advies voor de HA of de AA+?  
Die keuze is vrij. Ga in gesprek met uw kind en 
de leerkracht van groep 8 en bespreek wat het 
beste past bij uw kind. Naast het eenduidige 
niveauadvies biedt ook het plaatsingsadvies 
van de basisschool uitkomst. Natuurlijk kunnen 
wij u ook adviseren. Voor leerlingen met een 
duidelijk havoadvies is de HA klas een  
goed instroomniveau.

TWICKEL TALENT (TT)
Op het Twickel College vinden we het belangrijk dat elk kind zich 

maximaal kan ontplooien. Dit stimuleren wij in de reguliere lessen, 

maar we bieden ook talentprogramma’s aan naast de reguliere 

lessen. Voor alle leerlingen (zowel havo, atheneum en de  

atheneumplus) is het mogelijk om twee lesuren per week één  

van de vier talentprogramma’s te volgen. 



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
twickelcollege@carmelhengelo.nl
www.twickelcollege.nl
Twitter: @twickeltwit (Hengelo)
Facebook: facebook.com/TwickelCollegeHengelo
 
Schoolleiding
Teamleiders

Onderbouw:  
A.A.M. Pelgröm (Astrid)

Bovenbouw:  
M.J.S. Busscher (Merle)  
H.C.M. Schulten (Rick)

In 2021 zijn we Eco-school geworden. 
We hebben de ambitie om in twee 
jaar tijd de ‘groene vlag’ te halen. 
Hiermee committeren we ons aan 
de zeventien werelddoelen ook wel 
duurzaamheidsdoelen of sustainable 
development goals (SDG’s) genoemd.
We zijn onze school aan het verduur-
zamen. Dit doen we door duurzaam-
heid zichtbaar te maken in ons 
handelen, ons lesprogramma en ons 
gebouw. Kern van de aanpak van  
Eco-Schools is dat leerlingen en 
docenten de school van binnenuit 
verduurzamen.


