
Hartelijk welkom bij 
de 

kennismakingsavo
nd van leerjaar 1



Inhoud van deze avond
- Voorstellen
- Organisatie

- Kennismaking met de mentor



Organisatie: onze plaats binnen het TCC 



Organisatie: onze plaats binnen het TCC 



Organisatie: nieuwe start

Verschil met de basisschool

Daarom introductieweek:
Kennismaken
Samenwerken

Belangrijkste is: Je prettig en veilig 
voelen



Organisatie

- Aantal leerlingen per klas

- Aantal docenten per klas

- Aantal vakken per klas
- Na de herfstvakantie starten de vakflexuren

(m.u.v. 1B en 1BK)



Organisatie

Daarnaast ook ruimte voor extra begeleiding

- Groepslessen
- SAQI
- Begeleiding voor leerlingen met een 

dyslexieverklaring
- Faalangst-reductietraining
- Sociale-vaardigheidstraining
- NPO 
- Huiswerkklas
- Leren leren



Organisatie

Cijfergeving en rapporten:
a. Wenperiode (tot en met 10 september)

b. Continu rapport

c. Overgangsrapport



Organisatie

Vaardigheden:
a. Inzet
b. Inzicht
c. Ordelijk werken
d. Zelfstandig werken
e. Samenwerken
f. ICT

MOL-gesprekken n.a.v. einde cijferperiode:
- Op uitnodiging, driehoeksoverleg



Organisatie

SOMtoday op onze website:
a. E-mailadres en toegangscode
b. Personalia, lesrooster, absentie, 

vakkenpakket, 
resultaten

Website
- Brieven
- Schoolgids
- Bevorderingsrichtlijnen
- Corona

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/de-thij/downloads


Organisatie
De coördinator en de leerlingenbalie

De leerlingenbalie draagt zorg voor de 
eerste opvang van leerlingen.

a. Het aanvragen van ‘gewoon’ 
verlof

b. Afhandeling van ziekte:
- Ziek thuis zijn
- Ziek onder schooltijd

c. Het toezicht op gedragsregels 
(te laat, verwijderd, mobiele telefoon)

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_De_Thij/Verlofaanvraag_Thij.pdf


Organisatie
De coördinator draagt zorg voor:

a. Het aansturen van docenten, mentoren en leerlingen.
b. Organisatie van afdelingsactiviteiten (introductie, 
activiteiten, informatie- voorziening naar ouders, etc)
b. De afhandeling van meldingen door de leerlingenbalie



Ouderraad
De ouderraad heeft als doel een optimale samenwerking 
tussen ouders en school te bevorderen.

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over 
specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die 
zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van 
belang zijn. De ouderraad adviseert de 
medezeggenschapsraad over de ouderbijdrage.

Via de ouderraad ontstaat meer begrip tussen school en 
ouders. Ouders die meer in de school komen en met 
docenten en de schoolleiding praten weten beter welke 
besluiten de school neemt en waarom.
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