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Van groep 8 naar het VO
Uw zoon of dochter zit in groep 8; het
laatste jaar van de basisschool. Groep 8
is het jaar van de eindtoets, het kamp en
natuurlijk de schoolmusical, maar groep
8 is ook het jaar van vooruitkijken en de
voorbereiding op een nieuwe start.
Over een paar maanden fietst uw kind
naar het voortgezet onderwijs. Een ander
gebouw, nieuwe vrienden, leswisselingen
waarin van het ene lokaal naar het andere
wordt gelopen, nieuwe vakken, huiswerk
en les van meerdere docenten.
Ook voor u als ouder is groep 8 een
bijzonder jaar dat in het teken van de
overstap staat. Graag laten we u alvast
kennismaken met onze school, zodat u uw
zoon of dochter na de zomervakantie vol
vertrouwen naar het voortgezet onderwijs

Belangrijke data
» 3 november ‘20: infoavond ouders groep 8
» 19 januari ‘21: mini-lessen en open huis
» 5 maart: aanmeldingsformulieren binnen op TCC
» 22 juni: bericht van niveauplaatsing
» 29 juni: kennismakingsmiddag
» 23 augustus: eerste schooldag

laat gaan, wetend dat het bij ons op de
juiste plek en in een veilige leeromgeving
terechtkomt.
In deze folder vertellen we u alles wat u
weten moet over het Twents Carmel
College in Denekamp: wie we zijn, hoe ons
onderwijs eruit ziet en op welke manieren
we u en uw kind dit schooljaar kennis laten
maken met onze locatie. Zo kunt u zich
samen op de overstap naar de brugklas
verheugen.

Twents Carmel College Denekamp
Met zes locaties in drie plaatsen biedt
het Twents Carmel College onderwijs
aan ruim 5000 leerlingen. De locatie
Denekamp is echter kleinschalig: met
300 leerlingen wordt ieder kind gezien.
In Denekamp kunnen leerlingen terecht
voor de eerste twee jaar voortgezet
onderwijs. Daarbij bieden we alle niveaus
aan: de vmbo-niveaus BBL, KBL en GTL,
maar ook HAVO, VWO en VWO-extra.

Na twee jaar vervolgens hun leerroute
op één van de locaties in Oldenzaal: op
de locatie Potskampstraat halen ze hun
vmbo-diploma, terwijl ze op de locatie
Lyceumstraat terecht kunt voor havo,
vwo en gymnasium.

Samen Leren Kiezen
Elke leerling is uniek en leert op zijn eigen
manier. Daar sluit het Twents Carmel
College in Denekamp op aan. Dankzij het
flexrooster ontstaat er keuzevrijheid voor
de leerlingen en is er ruimte voor individuele
behoeften en talenten. Maatwerk noemen
we dat. Hoe dit in zijn werk gaat leggen
we u in een animatiefilmpje uit en is ook
op de website terug te vinden.
Weten wat er naast extra vaklessen,
studietijd en de mogelijkheid om alvast
aan het huiswerk te gaan nog meer te
kiezen valt? Neem eens een kijkje in het
steeds wisselende talentflexaanbod.

Ouders over TCC Denekamp
» de leerling is goed in beeld
» prettige sfeer op school
» ruimte voor maatwerk
» de lat ligt hoog
» tussenuren worden goed opgevangen
» snel contact, goede communicatie

Kiezen en coachen
Kiezen is soms best lastig.
Daarom kijkt de coach van uw
zoon of dochter mee. Tijdens
coachingsgesprekken
komen
niet alleen cijfers aan bod, maar
wordt ook besproken wat dit
voor de keuzemogelijkheden
en planning betekent. Zo kan
het verstandig zijn om extra
vaklessen te volgen als een
leerling moeite heeft met een
bepaald vak of kan er op school
geleerd worden voor een toets,
zodat er na schooltijd gesport
kan worden.

Ons onderwijs
Op de locatie Denekamp
bieden we vmbo-, havoen vwo-onderwijs aan.
Daarnaast is er een vwoextra programma voor
leerlingen die nog meer
uitdaging zoeken.
De basisschool bepaalt,
welk type onderwijs het
best bij uw zoon of dochter
past. Dit advies is leidend
en bepaalt op welk niveau
een leerling op het TCC
instroomt. De eindtoets in
groep 8 wordt als ‘second
opinion’ beschouwd en
kan in een enkel geval
leiden tot een bijgesteld
basisschooladvies en
plaatsing op een hoger
niveau.
Bij het samenstellen van
de klassen wordt rekening
gehouden met informatie
die door de basisschool
wordt aangedragen, maar
ook gezorgd voor diversiteit,
zodat uw kind de kans krijgt
om nieuwe vrienden te
maken.

Van bbl tot vwo-extra...
» BBL-leerlingen leren door te doen. Ze zijn praktisch
ingesteld, hebben behoefte aan kleine stukken
lesstof en hebben begeleiding en herhaling
nodig. BBL-leerlingen doen eindexamen in klas
4 en stromen in op MBO-niveau 2.
» KBL-leerlingen hebben een lichte voorkeur voor
praktijk. Zij leren met behulp van de docent en
kunnen beperkte stukken lesstof aan. Een KBLleerling heeft begeleiding nodig, maar leert ook
zelfstandig te werken. Na het eindexamen in klas
4 stroomt hij/zij in op MBO-niveau 4.
» GTL-leerlingen leren meer door theorie dan
praktijk. Zij kunnen redelijke hoeveelheden lesstof
aan en kunnen naast begeleid ook zelfstandig
werken. Na het eindexamen in klas 4 stroom hij/
zij in op MBO-niveau 4.
» HAVO-leerlingen kunnen met structuur door
de docent zelfstandig leerdoelen bereiken, zijn
inzichtelijk sterk en goed in begrijpend lezen en
rekenen. Zij kunnen grotere stukken lesstof aan.
Na het examen in klas 5 stromen zij door naar
het HBO.
» VWO-leerlingen kunnen met de docent als
coach zelfstandig leerdoelen bereiken. Zij zijn
taakgericht en intrinsiek gemotiveerd. VWO’ers
kunnen abstract en probleemoplossend denken.
Na het examen in klas 6 zijn zij toelaatbaar tot
het WO.
» VWO-extra leerlingen zoeken een uitdaging
bovenop het reguliere vwo-programma. Ze zijn
nieuwsgierig en onderzoekend ingesteld. Over
vwo-extra leest u op de volgende pagina meer.

Kansen en keuzes
Ons doel is om iedere leerling zó te
begeleiden, dat hij zich goed ontwikkelen
kan. Dat begint met plaatsing op het
juiste niveau. Maar: een leerling die in
de vmbo-klas goed op z’n plek zit, kan
voor een bepaald vak misschien wel
havostof aan. Op onze locatie is dat in
overleg met de vakdocent en coach
mogelijk. Op diezelfde manier kan
een vwo’er die graag praktisch bezig
is tijdens de talentflex een vogelhuisje
bouwen of een robot programmeren.
Zo zetten we ieder kind in z’n kracht.

ICT en onderwijs
Binnen het TCC werken alle leerlingen met een eigen
device. Alle informatie omtrent specificaties, aanschaf
en/of huurmogelijkheden ontvangt u in het voorjaar.
Leerlingen krijgen hun eigen e-mailadres van school,
evenals een Office365-account.
Een deel van de lesstof wordt digitaal aangeboden.
Dankzij ICT is het mogelijk om differentiatie en
onderwijs op maat te bieden. Tijdens de lessen digitale
geletterdheid worden leerlingen bovendien voorbereid
op de maatschappij van de 21e eeuw.

VWO-extra
Als een leerling op de
basisschool al uitblinkt,
dan kan het zijn dat er een
advies voor vwo-extra
wordt gegeven. Met dit
programma doorloopt uw
kind de reguliere stof in
minder tijd, zodat er ruimte
is voor extra opdrachten
die de nieuwsgierigheid
en interesses van de uw
zoon of dochter prikkelen.
In klas 2 volgen vwo-extra
leerlingen
bovendien
het vak Latijn en openen
ze de route naar het
gymnasium.

Oudercontact
De basisschool bespreekt
met leerling en ouders
of zij vwo-extra passend
vinden voor een kind.
In dat geval ontvangt u
van ons een uitnodiging
voor de informatieavond
op 9 februari waarin we
u op de hoogte brengen
van de selectieperiode
die bestaat uit een CBOtest op 10 maart en een
motivatiegesprek in mei.

Een goed begin…
Om ervoor te zorgen dat uw kind al vóór de
eerste schooldag bij ons bekend is, vindt er
een overdracht van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs plaats. Daarbij wordt
relevante informatie op het gebied van onderwijs
en sociaal-emotioneel welbevinden uitgewisseld,
zodat uw kind bij ons een goede start maakt.

We doen er alles aan, om
ervoor te zorgen dat uw
kind een onvergetelijke
schooltijd op het TCC
beleeft, maar we kunnen
niet zonder u.
Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk en
dus houden we u graag
op de hoogte van de
ontwikkelingen
die
uw
kind doormaakt en algemene
schoolse
zaken.
Dat doen we tijdens
10-minutengesprekken
en ouderavonden, maar
ook met een periodieke
nieuwsbrief en in gesprek
met de ouderraad. Kijkt u
bovendien eens op onze
website; ook daar vindt u
veel informatie!

Wist u dat...
... ons vmbo-onderwijs tot
excellent is uitgeroepen op
het gebied van maatwerk?

Studeren kun je leren
Een agenda vol huiswerk, meerdere toetsen per
week, een samenwerkingsopdracht… tijdens
de lessen studievaardigheden besteden we
aandacht aan ‘leren leren’: hoe maak je een
planning, wat staat er in een goede samenvatting
en op welke manier bereid je een presentatie
voor? We helpen uw zoon of dochter bij het
ontwikkelen van vaardigheden die onmisbaar
zijn om tot leren te komen, zoals organiseren,
plannen en zelfreflectie.

Een duwtje in de rug
Sommige leerlingen kunnen een extra duwtje in
de rug gebruiken waar het om zelfvertrouwen
gaat, anderen hebben ondersteuning bij plannen
of technisch lezen nodig. Ook dan staat het TCC
voor uw zoon of dochter klaar met o.a.
•
sociale vaardigheidstraining
•
faalangstreductietraining
•
RT lezen
•
hulp bij plannen

Ondersteuning nodig?
De spil in de begeleiding van uw kind is de coach.
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben
worden begeleid door het ondersteuningsteam.
Dat bestaat uit de ondersteuningscoördinator,
leerlingbegeleider, begeleider passend onderwijs,
schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog.
Zo kunnen leerlingen met bijv. dyslexie of dyscalculie
kunnen op de hulp die zij nodig hebben rekenen.

Meer weten?
Op dinsdag 3 november organiseren we een online
informatieavond waarbij we u meer vertellen over
onze school en antwoord geven op uw vragen.
Aanmelden kan via deze link.

Commissie 10-14
De commissie 10-14 Noordoost Twente is bedoeld
voor alle leerlingen tussen
de 10-14 jaar die specifieke
ondersteuningsbehoeften
hebben.
De basisschool meldt een
leerling aan bij de commissie
10-14, waarna de commissie
bepaalt of een leerling op
de locatie Denekamp start
of behoefte heeft aan de
extra ondersteuning die de
locatie Potskampstraat of
het praktijkonderwijs biedt.

