
 

 

 

 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De Thij 
 
 
 

 
Oldenzaal, 10 november 2021 
 
 
 
Betreft: Informatie over flexibilisering en maatwerk (FenM) 
 

 
Geachte ouder/verzorger, 
 

Vanwege de behoefte naar meer eigenaarschap en motivatie voor de leerlingen, biedt het Twents 
Carmel College De Thij, flexibilisering en maatwerk (FenM)aan. 
Afgelopen week is de eerste stap hierin gezet en het flexrooster is ingegaan. 

 
Naast de reguliere lesuren kunnen leerlingen vijf vakflexuren per week zelf invullen. Op deze 
manier ontstaat er meer keuzevrijheid voor de leerlingen en is er ruimte voor individuele 
behoeften. Maatwerk noemen we dat. 
 
Leerlingen schrijven zich in via Zermelo WebApp voor hun vakflexlessen. In het begin gebeurt dit 
inschrijven onder begeleiding van hun mentor/coach, totdat een leerling heeft laten zien dat hij/zij 

dit zelfstandig kan doen. 
In Zermelo WebApp kan uw zoon of dochter per flexles zien wat er aangeboden wordt. Te denken 
valt aan verbreding, verdieping en verrijking. Er kan ook gekozen worden voor zelfstandig werken, 
in de werkflex. 
In alle gevallen moet een leerling zich voorbereiden voor een vakflexuur en de goede 
spullen/boeken meenemen naar school.  
Kiezen kan voor leerlingen lastig zijn. Daarom kijkt de mentor/coach van uw zoon of dochter mee. 

We vragen ook aan u om met uw kind in gesprek te gaan over zijn of haar keuzes. 
 
Afgelopen week hebben alle leerlingen ervaren wat deze vakflexlessen inhielden. Een ingreep als 
deze op het rooster is best groot. Waardoor de docenten én de leerlingen soms wat moesten 
wennen. Niet alles verliep vlekkeloos maar echt grote pronblemen zijn er gelukkig niet geweest. 
 
Om op de lange termijn goed in beeld te krijgen wat deze vakflexlessen betekenen voor het 

onderwijs van uw zoon of dochter, vragen we leerlingen, ouders en collega’s een enquête in te 
vullen. Deze 0-meting is van belang om te weten waar het onderwijs op TCC De Thij nu staat en op 
basis daarvan kunnen we een onderwijsontwikkeling als deze beter vormgeven. 
 

Ook u kunt ons hiermee helpen door de 0-meting in te vullen via deze link 

Zou u deze enquête voor 12 november willen invullen? 
 
Wij hopen op deze manier in de toekomst flexibeler onderwijs verder te kunnen ontwikkelen en 
meer maatwerk aan onze leerlingen te kunnen leveren. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u  ons een mail sturen naar: 
FenM.dethijlyceumstraat@twentscarmelcollege.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke Leeuw-Vennegoor 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rMbMeBttBkOxYJaq8jnfYfY9RlqTFidIgVvYJ61LfVFUQ0dOMDZVRDNYT1RDTzlMQURWVThXSFlHVS4u
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