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Locatieschoolgids De Thij 2019-2020 

 

 

 

 

In deze locatieschoolgids vindt u informatie voor de locatie de Thij. In onze algemene schoolgids staat 

aanvullende informatie die voor alle locaties van het Twents Carmel College geldt. De algemene 

schoolgids vindt u ook bij de downloads op onze website.  

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Schoolgidsen/Algemene_schoolgids_TCC_2019-2020_02.pdf
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Algemeen 

Openheid, creativiteit, jezelf zijn en respect kenmerken locatie De Thij in Oldenzaal. Met een breed 

onderwijsaanbod staat deze locatie bekend om haar eigentijdse invulling. Voor leerlingen is er veel 

ruimte om te ontdekken wat bij hen past, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school daarvoor 

kan bieden. We bieden onderwijs op vmbo, havo, en vwo (inclusief gymnasium) niveau aan. 

Leerlingen van het vmbo volgen de eerste twee jaar onderwijs bij ons en gaan daarna naar de locatie 

aan de Potskampstraat. Voor havo en vwo-leerlingen geldt dat ze de opleiding bij ons afronden. 

Naast het volgen van de reguliere lessen besteden we ook tijd en aandacht aan excursies, projecten, 

gastlessen en werkbezoeken. We vinden het belangrijk dat leerlingen zelf zien en ervaren hoe je dat 

wat je leert in de praktijk gebruikt.  

 

Deze locatieschoolgids is, naast de andere communicatiemiddelen die we gebruiken, de wegwijs door 

onze locatie. We actualiseren deze gids jaarlijks. De gids bevat veel nuttige informatie over onze 

locatie. Zoals informatie over ons onderwijs, de lestijden, informatie over de ouderbijdrage en de 

(extra) ondersteuning die wij leerlingen bieden. Daarmee is nog niet alle noodzakelijke informatie van 

de school voorhanden. We informeren onze ouders daarom in de loop van het schooljaar ook via info- 

en ouderavonden, via de rapporten, met ons maandelijkse contactorgaan 'Thijschrift' en door middel 

van e-mails of brieven. En mocht u als ouders desondanks vragen hebben, aarzel dan niet de 

telefoon te pakken en bel de mentor van uw kind of de afdelingscoördinator. Hij/zij helpt u dan zeker 

verder.  

 

De Thij is een fijne school voor leerlingen en een fijne school voor de collega’s om te werken. 

Ondanks alle goede bedoelingen kunnen er toch nog wel eens dingen misgaan. Laten we in die 

gevallen ons gezond verstand gebruiken en elkaar opzoeken. Liefst via korte lijnen en direct contact. 

Samen met u als ouders en met inbreng van de leerling zullen wij ons best doen om kwalitatief goed 

onderwijs te bieden. De leerling kan het niet alleen, maar heeft daar de hulp van school én van de 

ouders bij nodig.  

 

Ik wens iedereen, mede namens alle collega’s, een bijzonder goed schooljaar! 

 

Ger Vennegoor 

Directeur Twents Carmel College, locatie De Thij 

 

Contact 

De algemene contactgegevens van de locatie De Thij zijn: 

Twents Carmel College 

Locatie De Thij 

Thijlaan 30 

7576 ZB Oldenzaal 

Telefoon 0541 7 27 80 

Dethij@twentscarmelcollege.nl  

 

De locatieleiding is in handen van een locatiedirecteur. 

Kijk hier voor alle contactgegevens.  

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Schoolgidsen/Algemene_schoolgids_TCC_2019-2020_02.pdf
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Schoolgidsen/Algemene_schoolgids_TCC_2019-2020_02.pdf
mailto:Dethij@twentscarmelcollege.nl
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Contactpersonen/Contactpersonen_THIJ.pdf


 
 
 
Locatie De Thij 

  

 
 

 3 November 2019 

 

Stichting Carmelcollege  

Twents Carmel College is één van de twaalf instellingen die valt onder de Stichting Carmelcollege. 

Deze stichting is gevestigd in Hengelo.  

Postadres Stichting Carmelcollege  

Postbus 864  

7550 AW  HENGELO  

 

Doelen en resultaten locatie De Thij 

De Thij beoogt met haar onderwijs de leerlingen optimaal voor te bereiden op het functioneren in de 

maatschappij van nu. Goede resultaten horen daarbij en daar streven we naar. Bij resultaten maken 

we onderscheid tussen de harde, meetbare en de zachte, merkbare resultaten.  

Kijkend naar de meetbare resultaten laat De Thij zich goed zien: de rendementscijfers (instroom, 

doorstroom en uitstroom) zijn op orde en de examenresultaten zijn goed te noemen. De aandacht 

gaat uit naar het bieden van gelijke kansen aan al onze leerlingen en naar gelijkmatige deelname aan 

de verschillende examenprofielen die de school biedt. 

Examenresultaten examen 2019De Thij 

 Aantal 

deel-

nemers 

CE 

Geslaagd  Definitief 

afgewe-

zen  

 Gezakten 

door 

Kernvak-

ken-regel 

Gezakten  

door eis 

CE-gem. ≥ 

5,5  

  Aantal  In % Aantal  In %  Aantal (%) Aantal (%) 

De Thij        

HAVO 147 135 91,8% 12 8.2 0% 3,7% 

VWO 91 84 92,3% 7 7,7 0% 1,2% 

Atheneum 71 64 90,1% 7 7,7 0% 1,6% 

Gymnasium 20 20 100% 0 - - - 

 

Wat betreft de merkbare resultaten kan opgemerkt worden dat de school zich ook hier goed laat zien: 

De Thij kent een rijke historie op het gebied van activiteiten naast de lessen. Voorbeelden hiervan zijn 

excursies naar het buitenland, uitwisselingen met scholen in andere landen en op kamp naar één van 

de Waddeneilanden waarbij anders leren altijd centraal staat. 

 

Eerste twee jaar 

Leerjaar één en twee noemen we ook wel de brugperiode of de onderbouw. Leerjaar drie en hoger 

noemen we de bovenbouw. Het Twents Carmel College werkt met een plaatsingsregeling; leerlingen 

van een aantal basisscholen zijn gekoppeld aan locatie De Thij. In de praktijk betekent dit dat groep 8 

leerlingen van die desbetreffende basisscholen met een passend advies op De Thij geplaatst worden.  
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Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de overstap van leerjaar twee naar leerjaar drie. Voor het 

vmbo betekent dit dat alle leerlingen, met uitzondering van de tgl-leerlingen uit Losser, overstappen 

naar de locatie Potskampstraat. Voor de havo/vwo-leerlingen geldt dat de leerlingen van de locatie 

Denekamp overstappen naar De Thij en de leerlingen van de locatie Losser naar de Lyceumstraat.  

Een intensieve samenwerking tussen de verschillende locaties van het Twents Carmel College biedt 

garanties voor een goede onderwijskundige aansluiting en daarmee doorlopende leerlijnen voor 

leerlingen.  

 

De Thij heeft mogelijkheden voor vier typen brugklassen: 

• vmbo bbl (B-klas) 

• vmbo kbl/tgl (KT-klassen)  

• havo/vwo (atheneum en gymnasium, HV-klassen)  

• vwo extra (VE-klas).  

 

Leerlingen die in leerjaar twee Latijn hebben gevolgd, volgen vanaf leerjaar drie de gymnasium 

stroom (met Grieks en Latijn). De vmbo-leerlingen stappen, zoals gezegd, na twee jaar over naar de 

Potskampstraat. De havo/vwo - leerlingen ronden hun schooltijd na respectievelijk vijf en zes jaar af 

op De Thij. We proberen in de samenstelling van de B-, en KT-klassen in de eerste twee leerjaren 

geen wijzigingen door te voeren. Vaak houden deze klassen ook twee jaar lang dezelfde mentor. 

Voor de samenstelling van de havo en vwo-extra klassen is dit niet mogelijk. Ook hebben deze 

klassen in het tweede jaar een andere mentor dan in de eerste.  

 

Vakken 

Onderstaande vakken worden in de onderbouw gegeven. Het merendeel van de vakken wordt het 

gehele schooljaar gegeven, een beperkt aantal is geperiodiseerd. 

  

Nederland Geschiedenis 

Engels Mens en Maatschappij 

Frans Aardrijkskunde 

Duits Levensbeschouwing 

Wiskunde Beeldende Vorming 

Mens en Techniek Muziek 

Mens en Gezondheid Lichamelijke opvoeding 
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Vwo extra  

Binnen de leerlijn vwo willen we de meer cognitief begaafde (vwo) leerling beter tot zijn/haar recht 

laten komen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt de onderwijsstroom vwo-extra op De Thij 

aangeboden in alle zes leerjaren. Voor klas 1 en 2 geldt dat vwo-extra klassikaal wordt aangeboden 

en in klas 3 werken de leerlingen bij WO (wetenschapsoriëntatie) aan een aantal projecten, die 

profielkeuze gerelateerd zijn. De leerlingen worden hierin begeleid en ondersteund in een 

begeleidingsuur. Daarnaast volgen zij nog een uur in de week wetenschapsoriëntatie. We werken toe 

naar een steeds zelfstandiger wordende leerling. In klas 4, 5 en 6 heeft het programma een 

persoonlijker karakter en wordt er meer van de zelfstandigheid van de leerling verwacht.  

  

Vwo-extra (ve-klassen) werkt met een aangepaste lessentabel. Het gewone lesprogramma voor vwo- 

leerlingen wordt in 80% van de tijd aangeboden. In de 20% tijd die daarmee gewonnen wordt, wordt 

het programmaonderdeel 'wetenschapsoriëntatie' (WO) aangeboden. Tijdens wetenschapsoriëntatie 

werken leerlingen o.a. aan voor hen speciaal ontwikkelde opdrachten of aan opdrachten die de 

leerlingen zelf aandragen met als voornaamste doel: het aanleren en oefenen van academische 

vaardigheden. We willen de leerlingen keuzemogelijkheden bieden die recht doen aan hun 

intellectuele capaciteiten, nieuwsgierigheid en interesses.  

Vanaf het begin wordt leerlingen geleerd academische methodieken toe te passen. Binnen de 

vaklessen werken we met “Compacten en Verrijken”. Dat wil zeggen dat er goed gekeken wordt, 

welke oefening wel nodig is voor een bepaald stuk stof en welke niet. Daarnaast bieden we 

verdiepingsstof aan.   

 

Vakoverstijgend: 

In de eerste klas leren we de leerlingen hoe ze een onderzoek moeten uitvoeren. Hiervoor hebben ze 

eerst een introductiemodule gevolgd waarin, aan de hand van voorbeelden, uitgelegd wordt uit welke 

stappen een onderzoek bestaat. Na de introductiemodule werken we met vakoverstijgende 

keuzeprojecten, die gelinkt zijn aan de leergebieden/vakken in de onderbouw. De zes lesuren 

wetenschapsoriëntatie kunnen dan eventueel ook gebruikt worden voor excursies, masterclasses en 

voor gastlessen. In schooljaar 2016-2017 werd tevens gestart met een internationaliseringsproject. In 

leerjaar twee volgen de vwo-extra leerlingen het vak Latijn en een module wetenschapsfilosofie en 

krijgen wetenschapsoriëntatie, drama en vakoverstijgende projecten een vervolg.  

 

Toelating vwo-extra 

Leerlingen die interesse hebben in vwo-extra moeten tenminste een vwo-advies krijgen van de 

basisschool (bijpassende citoscore 546-550). Na aanmelding nodigen we deze leerlingen uit om deel 

te nemen aan een onderzoek van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek (CBO). In dit 

onderzoek worden intelligentie en motivatie in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat een leerling in 

aanmerking kan komen voor vwo-extra, nodigen we de leerling uit een motivatiebrief te schrijven. 

Deze brief bespreken we vervolgens tijdens een gesprek met leerling en ouders. Tijdens de 

informatieavonden op de basisscholen en het Open Huis van Twents Carmel College De Thij geven 

we voorlichting over vwo-extra. Voorafgaand aan de afname van de CBO-test vindt er nog een 

informatieavond voor ouders plaats. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator vwo-extra: 

Jacqueline Keijzer, j.keijzer@twentscarmelcollege.nl    

  

mailto:j.keijzer@twentscarmelcollege.nl
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“EI”- uren en knipkaart 

Om tegemoet te komen aan de roep om meer maatwerk, het kunnen maken van keuzes en het 

omgaan met eigen verantwoordelijkheid, gaan we het komend jaar werken met ei-uren en 

knipkaarten in klas één van vwo-extra. EI staat voor Eigen Invulling.  

 

Leerlingen in 1VE mogen een uur in hun rooster gebruiken om hier een eigen invulling aan te geven. 

De keuze van dit uur wordt besproken met betreffende vakdocenten, ouders en mentor. De mentor 

monitort de gang van zaken. Halverwege het jaar evalueren we de keuze. Aan de hand van die 

uitkomsten maken we nieuwe afspraken. 

 

Projecten voor niet VE-leerlingen 

Leerlingen die niet in de VE klas geplaatst zijn, maar die wel graag een extra uitdaging willen, kunnen 

na de herfstvakantie intekenen op een project. Leerlingen uit alle eerste klassen, ongeacht niveau, 

mogen hier gebruik van maken. Voor de uren in de week die zij aan dit project willen besteden mogen 

ze een knipkaart inzetten. Ook dit proces wordt zorgvuldig gemonitord door vakdocenten, ouders en 

mentoren. 

 

Talentmaximalisatie binnen havo en vwo   

Op De Thij vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun talenten volledig kunnen ontdekken en 

ontwikkelen. Buiten het vwo-extra programma bieden we daarom projecten aan voor leerlingen die 

ruimte hebben binnen het reguliere havo- of vwo-onderwijs. Leerlingen die hiervoor bijvoorbeeld in 

aanmerking komen, zijn leerlingen die andere talenten hebben dan binnen het reguliere onderwijs 

worden gevraagd.    

 

Binnen de reguliere vakken kunnen leerlingen zich verdiepen, zoals de programma’s Cambridge bij 

Engels, Delf bij Frans en Goethe bij Duits. Ook kunnen ze zich specialiseren, zoals bij economie/ 

M&O door deel te nemen aan EBCL en/of businessschool. Verder kunnen leerlingen zich 

vakinhoudelijk verdiepen door mee doen aan olympiades bij verschillende vakken. Leerlingen kunnen 

meedoen aan Tech your school (3 havo),de Internationale Pop Saxion (5 havo) en MEP (4 en 5 vwo).  

 

Daarnaast hebben we als school contacten met Saxion, Artez en zijn we partnerschool van de 

Universiteit Twente, waardoor leerlingen de mogelijkheid hebben om mee te doen aan masterclasses, 

wedstrijden en het honoursprograma. Met Hogeschool Artez hebben we een convenant afgesloten 

waardoor leerlingen die Muziek hebben gebruik kunnen maken van de faciliteiten van deze 

hogeschool.  

 

Wij zoeken ook meer de verbinding met het bedrijfsleven. Leerlingen van havo en vwo 3 nemen al 

deel aan projecten bij o.a. Thales en op dit moment doen verschillende groepjes leerlingen hun 

profielwerkstuk in samenwerking met bedrijven als Hortec, Siers, Trioliet, Geofox en Technische 

Veren Twente. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bertil van Stijn: 

b.vanstijn@twentscarmelcollege.nl en/of Desirée Ensink: d.ensink@twentscarmelcollege.nl 

 

mailto:b.vanstijn@twentscarmelcollege.nl
mailto:d.ensink@twentscarmelcollege.nl
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Lestijden De Thij 

Lestijden  Normaal  

1e lesuur  8.30 - 9.20 uur  

2e lesuur  9.20 - 10.10 uur  

pauze  10.10 - 10.30 uur  

3e lesuur  10.30 - 11.20 uur  

4e lesuur  11.20 - 12.10 uur  

5e lesuur  12.10 - 13.00 uur  

pauze  13.00 - 13.30 uur  

6e lesuur  13.30 - 14.20 uur  

7e lesuur  14.20 - 15.10 uur  

8e lesuur  15.10 - 16.00 uur  

 

Toetsweken, ziekte, veranderingen in het docentenbestand kunnen zorgen voor wijzigingen in het 

lesrooster. De actuele lesroosters worden bijgehouden in de app Zermelo. Deze app is leidend.  

 

Ouderbijdrage 2019-2020 

Aan ouders vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen we als school extra dingen 

voor onze leerlingen doen die we normaal gesproken niet zouden kunnen doen op basis van enkel de 

bekostiging van de overheid. Zie voor de formele regeling:  

www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/  

De hoogte van de bedragen en de bestedingsdoelen worden met de ouderraad besproken, waarna 

de oudergeleding van de deelmedezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Op verzoek is een 

gedetailleerd overzicht beschikbaar. 

Leerlingparticipatie 

De Thij heeft een leerlingbestuur waarin leerlingen van zoveel mogelijk leerjaren en afdelingen 

vertegenwoordigd zijn. De locatiedirecteur is hun directe aanspreekpunt en ze worden begeleid door 

docenten (adviserend). De belangen, rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het 

leerlingstatuut. 

http://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/de_thij/downloads/

