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Graag uw aandacht voor het volgende: 

In mei 2018 is het beleid voor Ipad/CYOD gewijzigd. 

Sinds mei 2018 is er een nieuwe website in de lucht. Hierop vindt u het nieuwe beleid reeds onder het tabblad 

Ouders/Verzorgers en daarna ICT en onderwijs. 

Het nieuwe beleid is, voor de weken die nog resteren in dit schooljaar, ook gekopieerd naar de lopende 

schoolgids en daarin gemakshalve opgenomen onder de kop ouderbijdrage.  

Op dit moment wordt er volop aan de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 gewerkt. Hierin zal in 

de breedte het nieuwe beleid uitgewerkt zijn. Na instemming van de ouder- en leerling geleding van de MR op 

de nieuwe schoolgids zal deze aan het begin van het nieuwe schooljaar op de website geplaatst gaan worden.  
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Twents Carmel College locatie Losser 

R.K. scholengemeenschap voor VMBO, HAVO/VWO en VWO extra 

 

Postadres: Oranjestraat 2, 7581 EX Losser 

Telefoon: 053-8522750 

E-mail: losser@twentscarmelcollege.nl  

Internet: www.twentscarmelcollege.nl  

Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer NL14RABO0130388270 

 

 

 

SCHOOLGIDS  

 
 

In deze schoolgids informeren wij u als ouder en jou als leerling op hoofdlijnen over onze organisatie 

en ons onderwijs-, begeleidings- en vormingsaanbod.  

Gedetailleerde en geactualiseerde uitwerking van hetgeen hierin vermeld staat, is als document van 

deze website te downloaden. 

 

 

mailto:losser@twentscarmelcollege.nl
http://www.twentscarmelcollege.nl/
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DOELSTELLINGEN 
 

De locatie Losser van het Twents Carmel College is een school die kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

en een veelzijdige vorming in een veilige omgeving biedt. 

 

Wij geven ons onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving, waar 

nodig op maat gesneden, waar mogelijk met ruimte om eigen keuzes te maken. Regelmatig vragen 

wij leerlingen en ouders om hun oordeel te geven over de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij 

bezinnen wij ons voortdurend op de doorlopende leerlijn. 

 

Daarnaast bieden we een scala aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, maatschappelijke 

oriëntatie en sfeerbevordering. Het is een vormingsaanbod dat onze leerlingen in staat stelt uit te 

groeien tot jonge mensen die een duidelijk geformuleerde eigen mening hebben, die rekening houden 

met opvattingen van anderen, die initiatief tonen en die zelfstandigheid combineren met flexibel 

functioneren in wisselende groepen. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op 

onderwijsinhoudelijk en/of sociaal-emotioneel gebied, is een uitgebreid systeem van begeleiding 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

ORGANISATIE 
 

1. Contactadressen 

 

1.1. Stichting Carmelcollege 

 

Het Twents Carmel College is één van de dertien instellingen die ressorteren onder de in 1922 

opgerichte Stichting Carmelcollege: 

 

 Postadres Stichting Carmelcollege, Postbus 864, 7550 AW  HENGELO (O) 

 Bezoekadres Drienerparkweg 16, 7552 EB  HENGELO (O) 

 Telefoon 074-2455555 

 Fax 074-2430244 

 E-mail info@carmel.nl  

 Internet www.carmel.nl  

 Bank Fortis Bank, rekeningnummer NL76ABNA0230950760  

 

Het bestuur over de Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, 

bestaande uit Dhr. mr. drs. R.W.J. Rijk (voorzitter) en Dhr. A.G.M. Thomassen RA (bestuurslid 

beheer). 

 

1.2. Twents Carmel College 

 

Onze school is de voortzetting van RK-ULO, Mavo, Mavo de Esch, Mavo Jacobus College en enkele 

andere voormalige partners in Noordoost Twente en thans een locatie van het Twents Carmel College. 

De centrale directie wordt vanuit de hoofdvestiging aan de Potskampstraat gevoerd door rector 

Mevr.M. Weekhout. De adresgegevens van de centrale directie en de overige locaties zijn: 

 

 Centrale directie Potskampstraat 2, 7573 CC  OLDENZAAL, tel. 0541-572372 

 Denekamp Oranjestraat 23, 7591 GA  DENEKAMP, tel. 0541-351528 

 De Thij Thijlaan 30, 7576 ZB  OLDENZAAL, tel. 0541-572780 

 Lyceumstraat Lyceumstraat 36, 7572 CR  OLDENZAAL tel. 053-8522750 

 Potskampstraat Potskampstraat 2, 7573 CC  OLDENZAAL, tel. 0541-532333 

 Praktijkonderwijs Leliestraat 1, 7572 VD  OLDENZAAL, tel. 0541-532976 

 

1.3. Locatieleiding 

 

Mocht u contact willen opnemen met één van de leden van de locatieleiding, of met één van de 

coördinatoren of decanen, wilt u dat dan per e-mail doen of telefonisch onder schooltijd (053-

8522750). De locatieleiding is buiten schooltijd goed per mail bereikbaar. 

 

 Locatie-directeur Mevr. E.Y. Vos 

 e.vos@twentscarmelcollege.nl 

  

 Adjunct-directeur Dhr. J.T.M. ten Buuren (1-2 VMBO BBL, 1-2 HAVO/VWO en VWO-extra klassen) 

 t.tenbuuren@twentscarmelcollege.nl 

   

 Adjunct-directeur Dhr. G.H.G. Täge (1-2 VMBO KT en 3-4 VMBO TGL) 

  g.tage@twentscarmelcollege.nl  

  

  

    

  

mailto:info@carmel.nl
http://www.carmel.nl/
mailto:e.vos@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.tenbuuren@twentscarmelcollege.nl
mailto:g.tage@twentscarmelcollege.nl
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1.4. Afdelingscoördinatoren  

 

 1-2 VMBO BBL, Dhr. B. Oosting 

HAVO/VWO en VWO extra b.oosting@twentscarmelcollege.nl   

   

 1-2 VMBO KT Dhr. G.A.B. Wigger  

 h.wigger@twentscarmelcollege.nl   

  

 3-4 VMBO TGL Dhr. F. Gelevert  

 r.gelevert@twentscarmelcollege.nl  

  

1.5. Zorgcoördinator 

 

 Zorgcoördinator Mevr. C.B.H.J. Luttikhuis 

 c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl  

   

1.6. Decanen 

 

 VMBO bovenbouw Dhr. H.P. Dommeck 

 h.dommeck@twentscarmelcollege.nl  

 

 VMBO onderbouw Mevr. H. Hilgeholt 

 m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl  
 

 

 
 

mailto:b.oosting@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.wigger@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.gelevert@twentscarmelcollege.nl
mailto:c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.dommeck@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl
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1.7. Docenten Vak 

 
Dhr. J. Ak  LO/PSO 

j.ak@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. K.E. Beckmann-Bron FA 
k.beckmann@twentscarmelcollege.nl  

 
Dhr. P.G.J. Beukerink WI 
p.beukerink@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. M.A.J. Bootsma MT 
m.bootsma@twentscarmelcollege.nl  
 

Dhr. D. Brugman                                           En 
d.brugman@twentscarmelcollege.nl 
  
Dhr. N. Bruins MU 
n. bruins@twentscarmelcollege.nl 
 

Dhr. B. Diepenbroek NE/MM/RE 

b.diepenbroek@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. H.P. Dommeck NSK2/MG/BI 
h.dommeck@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. I.M.R. Droste AK/GS 

i.droste@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. N. van Egmond                                      EN 
n.vanegmond@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. A.E. Ekkels-Donninger EN 
l.ekkels@twentscarmelcollege.nl 

 
Dhr. B. Endeman WI/RE 
b.endeman@twentscarmelcollege.nl  
 

Dhr. R.P.P. Engbers MT 
r.engbers@twentscarmelcollege.nl 
 

Dhr. S.P.J. Evers BGI/MA 
s.evers@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. D.J. Ganeshi EC/RE 
d.ganeshi@twentscarmelcollege.nl 
 

Dhr. F. Gelevert LO/PSO 
r.gelevert@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. E.H. Gevers NE 
t.gevers@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. J. van Hannen NE 

jolijn.vanhannen@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. J.H.J. Huijben MG/BI 
h.huijben@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. M. Keppel NSK1/RE 
r.keppel@twentscarmelcollege.nl 

 
Dhr. E.J.W.M. Konings AK 
e.konings@twentscarmelcollege.nl 
 
 

Docenten Vak 

 
Dhr. R.M. Lanjouw                                   WI/RE 

r.lanjouw@twentscarmelcollege.nl  
 
Dhr. J. Leever MG/BI/WI/PSO 
j.lanjouw@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. C.B.H.J. Luttikhuis NE 
c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl 
  
Dhr. R. Nijenhuis MT 
r.nijenhuis@twentscarmelcollege.nl  
 

Mevr. M. Oosterdijk LV/GS/MA 
m.oosterdijk@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. B. Oosting LO/PSO 
b.oosting@twentscarmelcollege.nl  
 

Mevr. S.E. Oude Nijeweme AK 

s.oudenijeweme@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. M. Roessink GS/OZ 
m.roessink@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. N.E.J. Saari LA 

n.saari@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. M. Schasfoort EC/PSO 
m.schasfoort@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. J. Slot BV/BTE 
j.slot@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. L. Streumer NE/MM/EC 
l.steffens@twentscarmelcollege.nl 
 

Mevr. P. Strohm DU 
p.strohm@twentscarmelcollege.nl 
 

Mevr. A.M.H.G. Sueters MG 
a.sueters@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. B. Timmerman DU 
b.timmerman@twentscarmelcollege.nl 
 

Mevr. I.H. Vennegoor BV/KV1 
i.vennegoor@twentscarmelcollege.nl  
 
Mevr. L.T. Voogsgeerd EN 
l.voogsgeerd@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. K.A.M. de Vries GS 

k.devries@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. D. Waalderbos WI/RE 
d.waalderbos@twentscarmelcollege.nl  
 
Dhr. G. A. B. Wigger MG/NE 
h.wigger@twentscarmelcollege.nl  

 
Dhr. J. Wigger LO/BGI/PSO 
j.wigger@twentscarmelcollege.nl  
 
 

mailto:j.ak@twentscarmelcollege.nl
mailto:k.beckmann@twentscarmelcollege.nl
mailto:p.beukerink@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.bootsma@twentscarmelcollege.nl
mailto:n.%20bruins@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.diepenbroek@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.dommeck@twentscarmelcollege.nl
mailto:l.ekkels@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.endeman@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.engbers@twentscarmelcollege.nl
mailto:s.evers@twentscarmelcollege.nl
mailto:d.ganeshi@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.deckwitzl@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.gevers@twentscarmelcollege.nl
mailto:jolijn.vanhannen@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.huijben@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.keppel@twentscarmelcollege.nl
mailto:e.konings@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.lanjouw@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.lanjouw@twentscarmelcollege.nl
mailto:c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.nijenhuis@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.oosterdijk@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.oosting@twentscarmelcollege.nl
mailto:s.oudenijeweme@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.roessink@twentscarmelcollege.nl
mailto:n.saari@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.schasfoort@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.slot@twentscarmelcollege.nl
mailto:l.steffens@twentscarmelcollege.nl
mailto:p.strohm@twentscarmelcollege.nl
mailto:a.sueters@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.timmerman@twentscarmelcollege.nl
mailto:i.vennegoor@twentscarmelcollege.nl
mailto:l.voogsgeerd@twentscarmelcollege.nl
mailto:k.devries@twentscarmelcollege.nl
mailto:d.waalderbos@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.wigger@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.wigger@twentscarmelcollege.nl
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Docenten Vak 

 
Mevr. R. Woelderink BV/BTE/KV1 

r. woelderink@twentscarmelcollege.nl  
 
Onderwijsassistentie 
 

Mevr. B. M. Heidkamp 
b.heidkamp@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. H. Maas 
h.maas@twentscarmelcollege.nl  
 
Mevr. C. Swaters 

c.swaters@twentscarmelcollege.nl 
 
Technisch onderwijsassistent 
 
Dhr. H van de Wetering 
h.vandewetering@twentscarmelcollege.nl 

 

Decanaat 
 
Dhr. H. Dommeck 
h.dommeck@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. M. Hilgeholt  

m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl 
 
Roostermaker 
 
Mevr. E. Schmidlin 
e.schmidlin@twentscarmelcollege.nl 
 

Administratie en Receptie 
 
Mevr. M. Hilgeholt 
m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. B. Klein Hofmeijer 
b.kleinhofmeijer@twentscarmelcollege.nl 

 
Mevr. M. Reuvers 
m.reuvers@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. F. Verhoeven 
f.verhoeven@twentscarmelcollege.nl 

 
 
ICT Servicedesk 
 
Dhr. R. Wafaie 
r.wafaie@twentscarmelcollege.nl 
 

Hoofd Ondersteunende Dienst 

 
Dhr. H. Peters 
h.peters@twentscarmelcollege.nl  
 
Conciërges 
 

Dhr. C. de Vries 
c.devries@twentscarmelcollege.nl 
 
Dhr. J. Janssen 
j.janssen@twentscarmelcollege.nl 

Zorgmedewerkers 

 
Mevr. M. Koren 

m.koren@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. C. Luttikhuis 
c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl  

 
Mevr. H. Maas 
h.maas@twentscarmelcollege.nl 
 
Mevr. A. Veldsink 
a.veldsink@twentscarmelcollege.nl  
 

 
 

mailto:r.%20woelderink@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.heidkamp@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.maas@twentscarmelcollege.nl
mailto:c.swaters@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.vandewetering@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.dommeck@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl
mailto:e.schmidlin@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.kleinhofmeijer@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.reuvers@twentscarmelcollege.nl
mailto:f.verhoeven@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.wafaie@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.peters@twentscarmelcollege.nl
mailto:c.devries@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.janssen@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.koren@twentscarmelcollege.nl
mailto:c.luttikhuis@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.maas@twentscarmelcollege.nl
mailto:a.veldsink@twentscarmelcollege.nl
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2. Aanmelding, inschrijving en uitschrijving 

 

2.1. Algemeen 

 

Het Twents Carmel College hanteert voor wat betreft de overstap van basisschool naar voortgezet 

onderwijs een plaatsingsregeling. Informatie daarover kunt u opvragen bij de heer T. ten Buuren, 

adjunct-directeur.  

 

Vanuit de locatie Losser stromen leerlingen voor de derde klas HAVO en VWO in op de Lyceumstraat. 

Voor VMBO BBL en KBL is dat de locatie Potskampstraat, beide in Oldenzaal.  

 

De leerling volgt onderwijs op basis van een onderwijsovereenkomst met het Twents Carmel College. 

Indien de leerling minderjarig is, sluit de school deze overeenkomst met de ouders. Door de 

aanmelding en inschrijving van de leerling verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de 

op onze school geldende afspraken en regels. De school verplicht zich de leerling onderwijs aan te 

bieden en hem in de gelegenheid te stellen het examen af te leggen. 

 

De leerplichtige leerling kan pas van de basisschool worden uitgeschreven als zijn toekomstige school 

bekend is. De datum van in- en uitschrijving moet gelijk zijn. 

 

2.2 Passend Onderwijs en aanmelding 

 

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet heeft een aantal 

veranderingen met zich meegebracht die van invloed zijn op de aanmelding en inschrijving op het 

Twents Carmel College. Zo heeft u als ouder informatieplicht gekregen en hebben wij als school een 

zorgplicht. Daarnaast leggen wij sinds deze datum onze ondersteuningsmogelijkheden vast in een 

school ondersteuningsprofiel. Dit profiel kunt u via onze website raadplegen. 

 

Informatieplicht 

 

Bij aanmelding bij een middelbare school heeft u als ouders een informatieplicht. Deze plicht is 

ingesteld om het scholen mogelijk te maken om na te gaan of zij een passend onderwijs aanbod voor 

uw kind kunnen bieden. Bij aanmelding dient u schriftelijk alle bijzonderheden te vermelden die 

mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de schoolgang van uw kind. Wij mogen ook aanvullende 

informatie bij u opvragen. Indien geen, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt vervalt onze 

zorgplicht. 

 

Ondersteuningsplicht 

 

Ondersteuningsplicht houdt in dat wij de verplichting hebben om na te gaan of we uw kind de 

ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Als dit niet het geval is hebben we de plicht om 

een alternatief onderwijsaanbod voor te stellen. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet wordt 

aangenomen op het Twents Carmel College omdat we een andere school een betere plek achten. In 

dat geval stellen wij altijd een alternatief voor, dat wij beter bij de ondersteuningsbehoeften van uw 

kind vinden passen. 

 

Commissie 10-14 

 

Om onze zorgplicht goed te kunnen vervullen heeft het Twents Carmel College samen met de scholen 

voor primair onderwijs in Noordoost Twente een commissie 10-14 ingesteld. Deze commissie 

bespreekt leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar die mogelijk meer ondersteuning nodig hebben in 

het voortgezet onderwijs. De commissie 10-14 adviseert de schoolleiding welke locatie van het 

Twents Carmel College het meest geschikt is voor een kind. Als geen van de locaties de ondersteuning 

kan bieden die nodig is, wordt via de commissie 10-14 een toelaatbaarheidsverklaring speciaal 

onderwijs aangevraagd. Als deze verklaring wordt toegekend door het samenwerkingsverband 

(VO2302) dan kan een kind deelnemen aan het speciaal onderwijs binnen onze regio. Voor meer 

informatie zie: www.passendonderwijs.nl 

 

  

http://www.passendonderwijs.nl/
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3. Lestijden                                    Verkort rooster 

   

1e les 08.15 - 09.00  1e les      08.15 – 08.50 

2e les 09.00 – 19.45           2e les      08.50 – 09.25  

3e les 09.45 – 10.30              3e les      09.25 – 10.00 

 

pauze 10.30 - 10.50  pauze      10.00 – 10.20 

 

4e les 10.50 - 11.35  4e les      10.20 – 10.55 

5e les 11.35 - 12.20  5e les      10.55 – 11.30 

 

pauze 12.20 - 12.45  pauze      11.30 – 11.50 

 

6e les 12.45 - 13.30  6e les       11.50 – 12.25 

7e les 13.30 - 14.15  7e les       12.25 – 13.00 

8e les 14.15 - 15.00  8e les       13.00 – 13.35 

 

 

4. Lesroosters 

 

In verband met toetsweken, ziekte van docenten of veranderingen in het docentenbestand kan het 

lesrooster tussentijds worden aangepast. Leerlingen worden via het rooster op de website hiervan 

zo snel mogelijk  op de hoogte gesteld.  

 

 

5.Vakantierooster 2017-2018 

 
 

  

Start schooljaar 2017-2018  Ma 4 sep 

Herfstvakantie  Za 21 okt 2017 t/m 29 okt 2017 

Kerstvakantie  Za 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 

Voorjaarsvakantie  Za 24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018 

Carnavalsmaandag  Ma 12 feb 2018 

Pasen  Za 31 mrt t/m ma 2 apr 2018 

Meivakantie  Vr 27 apr t/m zo 13 mei 2018 

      Koningsdag  Vr 27 apr 2018 

      Bevrijdingsdag  Vr 5 mei 2017 

Hemelvaartsweekend  Do 10 mei t/m zo 13 mei 2018 

Pinksteren  Za 19 mei t/m ma 21 mei 2018 

Zomervakantie  Za 21 juli t/m zo 2 sep 2018 

 

 

6. Verlof buiten de schoolvakanties 

De leerplichtwet onderscheidt extra vakantieverlof en extra verlof wegens gewichtige 

omstandigheden. Van extra vakantieverlof is sprake als ouders door hun beroep geen vakantie 

kunnen opnemen in de reguliere vakantieperiode. U dient hiervoor minimaal twee maanden van 

tevoren bij de afdelingscoördinator een verzoek in te dienen. 

 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden is toegestaan bij een wettelijke verplichting, 

verhuizing, gezinsuitbreiding, huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, 

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, overlijden van bloed- of 

aanverwanten tot en met de vierde graad, huwelijksjubileum van ouders of grootouders en 

ambtsjubileum van ouders of grootouders. Wendt u zich hiervoor tot de afdelingscoördinator middels 

een verlofaanvraagformulier. 

 

http://rooster.tcc-lyceumstraat.nl/rooster/index.html
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Wij zijn verplicht kennelijk onterecht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de 

desbetreffende gemeente. De leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in en zal, indien 

het verzuim inderdaad ongeoorloofd blijkt te zijn, een proces-verbaal opmaken. 

 

7. Gedragsregels op school 

 

7.1. Respect  

 

Ons uitgangspunt voor alle gedragsregelgeving is respect. Daarmee bedoelen we respect voor jezelf, 

elkaar, de omgeving, de werksfeer en de huisregels. Hieronder werken we een aantal van die 

huisregels nader uit. 

 

7.2. Regels voor het gebruik van mobiele telefoons, laptops, tablets (iPad e.d.) 

 

Er mogen geen beeld- of geluidsopnames op het terrein van de school of tijdens schoolactiviteiten 

worden gemaakt, tenzij er toestemming is van betrokken docent.  

Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is gemaakt, mag niet 

worden vertoond aan anderen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de 

schoolleiding.  

 

Regels mobieltjes tijdens toetsweken 

Tijdens de toetsen mogen de leerlingen geen mobieltje bij zich hebben in het lokaal.  

Wanneer een leerling wel in het bezit is van een mobieltje dan staat dit gelijk aan fraude. Dit is  

conform de examenregeling.  

Zorg er dus voor dat je je mobiel tijdens toetsen in je kluisje opbergt! 

 

Specifieke iPadregels (voor iPadklassen) 

 De iPad heb je altijd bij je; 

 Je zorgt ervoor dat de iPad elke dag weer volledig opgeladen is; 

 De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze; 

 Je zorgt dat je alle Apps er op hebt staan die verplicht zijn; 

 Je bent verplicht om een beveiligingscode in te stellen; 

 Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming; 

 Het filmen en/of fotograferen met de iPad is alleen toegestaan met toestemming van de docent; 

 Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist; 

 Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt; 

 Als je eerder klaar bent in de les met werk dat opgegeven is worden er alleen spelletjes en/of 
social media gebruikt als de docent daar toestemming voor geeft. 

7.3. Ziekmelding 

 

Op normale schooldagen is de school bereikbaar tussen 07.45 uur en 16.00 uur. Als uw kind moet 

verzuimen wegens ziekte  dan moet u  dit  melden: dagelijks vóór 8.30 uur telefonisch (053-

8522750). Dit wordt dan verwerkt in SOMtoday. De leerling dient zich weer beter te melden in het 

OLC. 

 

Als je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld je je altijd eerst in het OLC. Nadat contact is 

geweest met één van de ouders en je toestemming hebt verkregen, mag je naar huis gaan. 

Leerlingen uit de bovenbouw dienen ook nog eerst toestemming te vragen van de mentor.  

Als je daartoe niet in staat bent, vragen wij je ouders om je op te (laten) halen. Ouders dienen dan 

nog, direct nadat je thuis bent gekomen, telefonisch contact op te nemen met school om dit te 

bevestigen. 

 

Voor de bovenbouwleerling treedt bij ziekte tijdens (school)examenwerk het examenreglement in 

werking. 
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Als je geblesseerd of ziek bent (en de ziekte is geen belemmering om de school te bezoeken) ben je 

wel verplicht aanwezig tijdens de les lichamelijke opvoeding. Wel moet je aan het begin van een 

blessure- of ziekteperiode een briefje van je ouders aan de gymnastiekleraar geven. In dit briefje 

moet minimaal een korte beschrijving van de blessure of ziekte en de vermoedelijke tijdsduur ervan 

worden vermeld. Bij chronische blessures en/of geen deelname op medische indicatie gedurende een 

lange periode dient ook de afdelingscoördinator geïnformeerd te worden. 

 

7.4. Aanvragen van verlof 

 

Zonder voorafgaand aangevraagd verlof van de afdelingscoördinator mogen geen lessen worden 

verzuimd. Dit verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd middels een dag-verlofaanvraag 

formulier (zie website) bij de afdelingscoördinator. Dit geldt niet voor afspraken met artsen, 

tandartsen, orthodontisten e.d. Dit kan in het OLC middels een kort-verlofaanvraag formulier. In de 

bovenbouw hanteren we daarbij als uitgangspunt dat schoolexamentoetsen voorrang hebben op die 

afspraken. Bij onterecht verzuim kan de afdelingscoördinator maatregelen nemen. 

Voor de bovenbouwleerling treedt bij verzuim tijdens (school)examenwerk het examenreglement in 

werking. 

 

7.5. Aanvullende regelingen 

 

In de bovenbouw is met name het examenreglement van belang. Naast talrijke andere regelingen 

worden daarin ook de afspraken over ziekte, verlof en verzuim nadrukkelijk genoemd. 

 

 

8. Overleg 

8.1. Rechtstreeks contact 

 

De spil in onze begeleiding is de mentor. 

Neemt u contact met de mentor op als u behoefte heeft aan aan meer informatie over uw kind of 

over de school. Het verdient aanbeveling om bij de mentor melding te maken van bijzondere 

gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld een overlijden). De school kan uw kind dan een zo goed mogelijke 

begeleiding bieden. 

 

8.2. Informatieavonden 

 

De school organiseert o.a.: 

 Een oudergesprek aan het begin van het schooljaar waarop u kennis kunt maken met de directie,  

afdelingscoördinator en de mentor van uw kind. Bovendien wordt er op deze avond informatie 

verstrekt die kenmerkend is voor de afdeling waarop uw kind dan leerling is; 

 Ouderavonden voor klassen over examens of waarin keuzes voor een studierichting, vakkenpakket 

of profiel gemaakt moeten worden; 
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8.3. Ouderavonden n.a.v. het rapport 

 

Het schooljaar bestaat uit drie cijferperiodes. Los van het onderwijsportaal in SOMtoday waarmee u 

op elk moment tijdens het schooljaar kunt beschikken over de behaalde resultaten, geven wij aan 

het einde van elke periode een rapport aan uw kind mee. De eerste twee rapporten worden gevolgd 

door een ouderavond. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging waarbij we er van uit gaan dat 

de mentor door ouder en kind bezocht wordt. 

 

8.4. Het onderwijsportaal op het internet 

 

Wij vinden het belangrijk dat u zich ten allen tijde goed over allerlei schoolse zaken kunt informeren. 

De website, schoolgids en ouderavonden zijn daarbij belangrijke instrumenten. 

 

Het onderwijsportaal is toegankelijk via het internet en SOMtoday. Het geeft ouders zicht op 

onderstaande gegevens: 

 

 Personalia 

 Lesrooster 

 Vakkenpakket 

 Resultaten 

 Absentie  

 Studiewijzer: huiswerk/toetsen 

 

Om toegang te kunnen geven tot het onderwijsportaal hebben wij uw e-mailadres nodig. Daarna 

ontvangt u een naar eigen keuze te wijzigen wachtwoord waarmee op het onderwijsportaal kan 

worden ingelogd. Dat is ook de reden dat we u vragen bij wijziging van adres (woonadres en/of 

emailadres) deze per omgaande door te geven aan de administratie. 

 

8.5. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

 

Wanneer u gaat scheiden of gescheiden bent, dan gaat de school er stilzwijgend van uit dat de ouder 

waar het kind zijn woonadres heeft, het aanspreekpunt is voor de school en dat hij de daarbij 

verkregen informatie doorgeeft aan de andere ouder. De school onderneemt geen actie om de andere 

ouder te informeren. Hiervan kan worden afgeweken wanneer alle partijen hierover schriftelijke 

afspraken maken: 

 

 Indien u na de scheiding beiden met het ouderlijk gezag bent belast, dan heeft u gelijke rechten 

met betrekking tot de informatievoorziening over uw kind en krijgt u beiden toegang tot het 

onderwijsportaal SOMtoday. U dient de school te informeren over uw beider adresgegevens. 

 Voor een ouderavond nodigt de school u allebei uit voor een gezamenlijk gesprek. Deze 

uitnodiging wordt gestuurd naar het woonadres van het kind. Als één van u tweeën dit anders 

wil, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.  

 De school is geen partij in een conflict tussen de ouders. Met betrekking tot de 

informatievoorziening maakt de school een eigen afweging. Tenzij de rechter hierover een 

uitspraak heeft gedaan, kunt u als verzorgende ouder de school niet verplichten de andere ouder 

informatie te onthouden. Indien u  niet met het ouderlijk gezag bent belast en informatie wenst, 

dan dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te overleggen. Binnen drie weken na de datum 

waarop het verzoek om informatie is ingediend, neemt de schoolleiding een besluit of de 

gevraagde informatie zal worden verstrekt. U wordt allebei van dit besluit schriftelijk op de hoogte 

gesteld. 

 De school verstrekt geen informatie als er een gegronde reden is om aan te nemen dat dit in 

strijd is met het belang van het kind.  
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8.6. Klachten 

 

In de regel zullen klachten eenvoudig van aard zijn en binnen de school tussen betrokkenen kunnen 

worden afgedaan. Voor de gevallen waarin partijen geen overeenstemming bereiken, verwijzen wij 

naar de klachtenregeling. Deze regeling staat beschreven op de website. 

 

8.7. Overlegorganen 

Onze locatie kent drie overlegorganen: 

 

 De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) stelt personeelsleden, ouders en leerlingen middels 

de medezeggenschapsraad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op het door de locatieleiding 

gevoerde beleid. De medezeggenschapsraad van onze locatie heeft de status van deelraad (DMR). 

De uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen bestaande deelraad kiest uit haar 

midden twee vertegenwoordigers (waaronder één personeelslid) in de centrale 

medezeggenschapsraad (CMR) van het Twents Carmel College. De CMR kiest vervolgens een 

afvaardiging naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het orgaan dat het 

bestuursbeleid kritisch volgt.  

 

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

 

 Het leerlingenbestuur vertegenwoordigt de leerlingen in het overleg met de locatieleiding, het 

functioneert als een activiteitencommissie en levert bij voorkeur de afgevaardigden voor de 

medezeggenschapsraad.  

 

 

9. Financiën 

 

9.1. Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde 

activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht 

deze te betalen, maar het is voor ons wel heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert.  

Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te 

bieden. Onze school krijgt namelijk van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en 

voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het 

onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.  

 

Bij een vrijwillige bijdrage gaat het bijvoorbeeld om zaken als introductieactiviteiten, kluisjeshuur, 

excursies en werkweek. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als klassikaal 

gebruik van atlassen en woordenboeken, gereedschap en dergelijke in rekening. Op onze website 

vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten en voorzieningen waarvoor we jaarlijks een bijdrage 

vragen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden 

van de ouderraad.   

 
CYOD 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het voor alle leerlingen mogelijk om zowel in de onderbouw als in de 

bovenbouw zelf een keuze te maken voor een mobiel device. Vanaf dat schooljaar is het CYOD-beleid van 

kracht; choose your own device/kies je eigen apparaat.    

Kosten 

De aanschaf van een laptop of tablet kost geld. De kosten verschillen per type/merk. 

Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders deze kosten niet willen of kunnen 

betalen dan biedt de school een kosteloos alternatief aan. 
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Aanschaf 

Het apparaat dat u gaat kopen of huren moet wel aan een aantal eisen voldoen. In juni plaatsen we de lijst 

met eisen op de website. In deze lijst ziet u waar het apparaat aan moet voldoen en uit welke typen/merken u 

kunt kiezen.    

Waar u het apparaat aanschaft, mag u natuurlijk zelf bepalen. Het Twents Carmel College heeft prijsafspraken 

met The Rent Company gemaakt voor de aanschaf of huur van een device. In juni volgt een link naar de 

website van The Rent Company waar u meer informatie vindt. U kunt dan ook online bestellen.  

Het Twents Carmel College maakt gebruik van WIS Collect. Als in september de schoolkosten voor 

u klaar staan, ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. 

Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. 

Vervolgens kunt u kiezen uit een drietal betalingsmogelijkheden (IDEAL, factuur of via incasso). U 

krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) òf een mail met 

bevestiging van uw incasso-opdracht en u kunt kiezen voor betaling in één of twee termijnen.  

 

Ouders die nadere uitleg over WIS Collect behoeven kunnen deze volgen in vorm van een 
instructievideo. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken: https://vimeo.com/133035617   

We stellen uw medewerking bij deze nieuwe wijze van inning van de ouderbijdrage op prijs en 

danken u alvast voor uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage of 

u hebt geen mail ontvangen, neemt u dan vooral contact op met onze school, mevr. B. Klein 

Hofmeijer (b.kleinhofmeijer@twentscarmelcollege.nl) of mevr. M. Reuvers 

(m.reuvers@twentscarmelcollege.nl), administratief medewerkers, via 053-8522750 

 

9.2. Boeken  

Leerlingen of hun ouders kunnen de boeken bestellen bij de daarvoor door school aangewezen 

leverancier van boeken: de firma Van Dijk Educatie VanDijk.nl. 

9.3. Leerlingkluisje 

 

Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar. Hierin  kun je je eigendommen bewaren. De 

huurtermijn is één schooljaar en de huurprijs is € 12,-. per jaar. Dit bedrag wordt geïnd via de 

ouderbijdrage. Het is mogelijk om met twee leerlingen uit één gezin samen één kluisje te huren. Het 

kluisje komt echter wel op naam van één van deze leerlingen te staan. Hij is dan ook 

verantwoordelijk. Het onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan. 

 

Het ter beschikking stellen van een kluisje is een service van de school.  Je blijft zelf verantwoordelijk 

voor je eigendommen. De school is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of vermissing 

van privégelden of -goederen. De locatieleiding heeft het recht in bijzondere gevallen kluisjes te 

openen. 

 

9.4. Leerlingpas 

 

Deze pas moet je altijd bij je hebben. In de meeste gevallen biedt deze pas toegang tot je kluisje. 

De pas dient als legitimatie voor diverse schoolse zaken, uitlenen aan medeleerlingen is niet 

toegestaan. Als je je pas kwijt bent, dan zal je een nieuwe moeten aanvragen bij de receptie. 

Vervanging van de pas kost € 7,50. De pas wordt gebruikt om: 

 

 Je kluisje te openen. 

 Je printtegoed te activeren. 

 Je toegang tot schoolfeesten te geven. 

 

9.5. Verzekeringen 

 

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de 

leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de 

leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en 

https://vimeo.com/133035617
mailto:b.kleinhofmeijer@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.reuvers@twentscarmelcollege.nl
https://www.vandijk.nl/webshop/?gclid=CKXXk7WM_c0CFdZsGwodw1wAmw
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sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis naar school en andersom en/of de 

plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Deze verzekering is 

aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op een eigen 

(ziektekosten)verzekering.  

Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde 

bedragen zijn verkrijgbaar op school of bij het bestuursbureau van Stichting Carmelcollege 

(telefoonnummer: 074 - 245 55 55).  

Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke 

aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar de paragraaf “Schade 

toegebracht aan derden”.  

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht 

tijdens alle reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden.  

 

Op de website vindt u meer informatie over: 

 

 De door het bestuur van de Stichting Carmelcollege voor de leerlingen afgesloten 

schoolongevallenverzekering inclusief doorlopende reisverzekering. 

 Schade die leerlingen aan anderen toebrengen en waarvoor het bestuur en/of zijn medewerkers 

aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

 Verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. 

 Door leerlingen aan terreinen, gebouwen of inventaris toegebrachte schade. 
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ONDERWIJS 

1. Opbouw 

 

Het Twents Carmel College locatie Losser is een school voor: 

 

 VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Dit onderwijs duurt vier jaar en bereidt 

voor op het middelbaar beroepsonderwijs of een HAVO-opleiding.  

 

Het onderwijs wordt na het tweede klas georganiseerd in vier leerwegen, te weten: de 

theoretische en gemengde leerweg, welke worden aangeboden op onze locatie. De 

kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg welke worden aangeboden op de 

Potskampstraat te Oldenzaal. Een leerweg biedt een doorlopend traject van leerjaar 1 tot en met 

4 en sluit aan op het vervolgonderwijs. Voor iedere leerweg zijn afzonderlijke programma's 

ontwikkeld. De samenstelling van het vakkenpakket wordt bepaald door de keuze van de leerweg 

en van één van de profielen  

 

 HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs). Op onze locatie worden leerjaar 1 en 2 

aangeboden. 

 

 VWO  (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Op onze locatie worden leerjaar 1 en 2 

aangeboden. 

 

 

2. Ontwikkelingen 

2.1. Maatschappelijke stage 

 

De Nederlandse overheid heeft de maatschappelijke stage (MaS) een aantal jaren geleden ingevoerd. 

Scholen zijn tegenwoordig niet meer verplicht om de stage te organiseren, maar kunnen dit in hun 

curriculum opnemen. Het Twents Carmel College heeft besloten de maatschappelijke aan te blijven 

bieden. Onze leerlingen leren elk jaar opnieuw ontzettend veel van deze waardevolle stage. Alle 

leerlingen van het TCC lopen een stage van 20 uur in leerjaar 2. Voor meer informatie over de 

maatschappelijke stage in leerjaar 2 kunt u kijken op www.tcc-stage.nl.  

 

De MaS coördinator is: Mevr. H. Maas 

h.maas@twentscarmelcollege.nl  

 

Mevr. B. Heidkamp  

b.heidkamp@twentscarmelcollege.nl 

 

2.2. Onderbouw 

 

2.2.1. Uitgangspunten 

 

Voor ons onderwijsprogramma in de onderbouw hanteren we als uitgangspunten: 

 

 Het doet recht aan de eigenheid van VMBO, HAVO en VWO; 

 Het is gebaseerd op de doorlopende leerlijn van de basisschool naar de bovenbouw van vmbo, 

havo en vwo; 

 Het maakt voor de leerling de samenhang tussen vakken zichtbaar. Daarom werken we, hoewel 

ons onderwijs vakgebonden is, ook met vakoverstijgende projecten; 

 het stelt het leren van de leerling centraal in een veilige en uitdagende leeromgeving met een 

afwisseling van binnen- en buitenschools leren. 

http://www.tcc-stage.nl/
mailto:h.maas@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.heidkamp@twentscarmelcollege.nl
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2.2.2. Vakken 

 

 Nederlands 

 Engels 

 Frans 

 Duits 

 Wiskunde 

 Rekenen 

 Mens en Techniek 

 Natuurkunde (Nask 1) 

 Scheikunde (Nask 2) 

 Techniek 

 Mens en Gezondheid  

 Biologie 

 Mens en Maatschappij 

 Maatschappijleer  

 Geschiedenis 

 Aardrijkskunde 

 Levensbeschouwing 

 Economie 

 Beeldende vorming 

 Muziek 

 Lichamelijke opvoeding 

 Lichamelijk opvoeding 2 

 BGI (Beroepsgericht programma) 

2.3. Latijn 

 

De 1HV-leerling kan proeflessen volgen ter oriëntatie op de gymnasiale opleiding. De 2HV-leerling 

kan kiezen voor Latijn en een oriëntatie op de klassieke cultuur. Voor de 2VE-leerling is dat verplicht. 

Vanaf leerjaar 3 bieden wij gymnasiaal onderwijs aan op de Lyceumstraat dat in leerjaar 6 met een 

einddiploma gymnasium wordt afgesloten. De leerling die tot aan het eind van leerjaar 4 gymnasiaal 

onderwijs volgt, ontvangt een schoolcertificaat. 

 

Wij stellen hoge eisen aan de gymnasiumleerling voor wat betreft zijn studievaardigheidsniveau, het 

leren van klassieke talen in een klassiek culturele context en het uitvoeren van speciaal op hem 

toegesneden vakoverschrijdende projecten. Hij wordt vaak betrokken bij de organisatie van andere 

schoolactiviteiten. Een meerdaags werkbezoek aan Trier (leerjaar 3) en een reis naar Rome (leerjaar 

5) maken deel uit van het onderwijsaanbod in het gymnasium. 

 

2.4. VWO-extra 

 

In augustus 2010 zijn wij gestart met VWO-extra, gericht op de leerling die meer wil en kan dan 

waarop hij binnen de reguliere HV- en V-klassen wordt aangesproken. Het doel is om de meer 

begaafde leerling beter tot zijn recht te laten komen. In het op deze leerling toegesneden programma 

gaat hij sneller door de basisstof waardoor ruimte ontstaat voor verdieping en verbreding in speciaal 

voor hem ontwikkelde opdrachten en onderzoeken, maar ook in door hem zelf aangedragen 

opdrachten. Wij willen de leerling hiermee keuzemogelijkheden bieden die hem uitdagen en zijn 

nieuwsgierigheid en interesses prikkelen. 

 

De mentoren en docenten zijn geschoold in werken met en lesgeven aan de VWO-extraleerling. In 

het eerste leerjaar bestaat het aanbod uit een aantal keuzeopdrachten en –onderzoeken en verplichte 

modules. Zo starten we met de module ‘academische denk- en leervaardigheden / werken in de 

VWO-extrastroom’. Daarnaast komen ook de modules ‘drama’ en ‘oriëntatie op de klassieke talen en 

mythologie’ aan bod. Vanaf het begin wordt de leerling geleerd academische methodieken toe te 

passen. 
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De plaatsingsprocedure is als volgt: 

 

 De basisschool kan de leerling met een HV-advies een VWO-extra-advies meegeven; 

 Alle leerlingen met een VWO-extra-advies worden uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek 

van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO). Deze test wordt afgenomen in maart. In 

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

in aanmerking kan komen voor VWO-extra nodigen we hem uit een motivatiebrief te schrijven. 

Over deze brief zal vervolgens in een gesprek met de leerling en zijn ouders van gedachten 

worden gewisseld; 

 De testgegevens, de motivatiebrief en de gegevens van de basisschool vormen de basis voor het 

besluit van de school om de leerling te plaatsen in de VWO-extrastroom; 

 Eind mei moet de toelatingsprocedure zijn afgerond. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer T. ten Buuren, adjunct-directeur 1-2 

HAVO/VWO/VWO extra 

 

2.5. iPad 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met de onderstaande iPad klassen 

1B (verplicht) 

1KT1 

1HV1 

1VE (verplicht) 

2B (verplicht) 

2KT1  

2VE (verplicht) 

 

 

3. Klas 1 en 2 

 

3.1. Voorbereiding op bovenbouw 

 

Onze school werkt met een verlengde brugperiode. De leerlingen worden in het eerste leerjaar 

gedeeld in B, KT, HV of VE klassen.  

 

We richten ons in het onderwijsprogramma niet alleen op kennis en inzicht, maar ook op 

vaardigheden. 

 

Onze school kent vier typen brugklassen, te weten: 

 

 B-klassen voor leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) van het VMBO gaan volgen. 

De leerlingen van onze 2B-klassen stromen door naar de derde klas basisberoepsgerichte leerweg 

(3BBL) van de locatie Potskampstraat. 

 KT-klassen voor leerlingen die naar de kaderberoepsgerichte (KBL) of theoretische leerweg (TL) 

van het VMBO doorstromen of nog in aanmerking kunnen komen voor de HAVO. De leerlingen 

van onze 2KT-klassen stromen in principe door naar de derde klas van de locatie Potskampstraat 

of blijven voor hun TGL diploma in Losser. 

 HV-klassen voor leerlingen die in aanmerking komen voor HAVO of VWO. Deze leerlingen kunnen  

in de tweede klas Latijn volgen. Zie stromen door naar de derde klas van de locatie Lyceumstraat 

te Oldenzaal 

 V en VE klassen (zie 2.4)  

 

De leerlingen van de derde klas HAVO-VWO kiezen een profiel waarmee zij in het vijfde respectievelijk 

zesde leerjaar hun examen afronden. 

 

3.2. Cijfers en rapporten 

 

Het schooljaar bestaat uit drie cijferperiodes. Los van het SOMtoday waarmee de ouders op elk 

moment tijdens het schooljaar kunnen beschikken over de behaalde resultaten, geven wij drie 
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(voortgangs)rapporten aan de leerlingen mee. Dat rapport kan gevolgd worden door een ouderavond 

waarvoor alle ouders en hun zoon/dochter een uitnodiging ontvangen. Uiteraard is het aan de ouders 

om al dan niet van die uitnodiging gebruik te maken. Wanneer een rapport niet wordt gevolgd door 

een ouderavond kunnen zowel de mentor als de ouders om een onderhoud over de stand van zaken 

van dat moment verzoeken. 

 

De cijfers op deze rapporten worden op één decimaal afgerond en zijn gebaseerd op het 

voortschrijdend gemiddelde: het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers in het lopende 

schooljaar. Zie ook onze website. Ouders>uitleg rapportage 

De weging van behaalde cijfers om tot een gemiddelde te komen kan verschillen. De zwaarte van 

schriftelijke overhoringen, proefwerken en opdrachten blijft gelijk (A) 

 

A – kleine werken, gewicht 1 en grote werken, gewicht 2  

 

Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport: RE. De jaarcijfers op het 

eindrapport worden afgerond op een heel cijfer, zonder decimalen. Bij die afronding geldt: ..,49 

wordt naar beneden afgerond (6,49 wordt 6) en ..,50 en hoger wordt naar boven afgerond (6,50 

wordt 7). Het eindcijfer is dus ook gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde: het volgens 

systeem A gewogen gemiddelde van alle in het lopende schooljaar behaalde cijfers voor een 

vak/leergebied.  

Bij R1, R2 en R3 wordt als laagste cijfer in de B-stroom een 4,0 gegeven; bij RE is een 4 het 

laagste cijfer.  

In de KT - en de HV-stroom is het laagste cijfer een 3,0 bij R1, R2 en R3 en bij RE een 3. 

 

3.3. Tussentijds overstappen 

Het einde van het schooljaar is het meest voor de hand liggende moment om over te stappen naar 

een andere leerstroom. Een overstap in de loop van het schooljaar, bijvoorbeeld van 1B naar 1KT of 

van 1KT naar 1HV is slechts mogelijk indien aan de overgangsnormen wordt voldaan, maar kan om 

organisatorische redenen worden geweigerd. 

 

3.4. Verblijfsduur 

 

 Een leerling die twee keer doubleert in hetzelfde leerjaar of drie keer in totaal, moet naar een 

ander onderwijstype binnen het Twents Carmel College of een andere school. 

 Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert, moet naar een ander onderwijstype 

binnen het Twents Carmel College of een andere school. 

 

3.5. Overgangsnormen 

 

Het is mogelijk dat door aanvullende richtlijnen van de rijksoverheid met betrekking tot de 

positionering van rekenen, taal en Engels de overgangsnormen gewijzigd worden. Een uitgebreide 

beschrijving van de overgangsnormen per leerjaar staat op de website. (Ouders>Overgangsnormen) 

 

 

4. Leerjaar 3 en 4 

 

4.1. Examen 

 

Het examen bestaat uit twee delen: 

 

 Een Centraal Examen (CE) met van overheidswege opgestelde opgaven; 

 Een onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd schoolexamen (SE) opgebouwd uit 

in 3 en 4 VMBO gemaakte toetsen. Het schoolexamen heeft een herkansingsregeling. 

 Rekentoetsen. 

 

Klas 3 TGL valt onder de door het Twents Carmel College gehanteerde overgangsnormen waarvan 

een uitgebreide beschrijving per leerjaar op de website staat. Alle in 3 vmbo gemaakte toetsen tellen 

http://losser.twentscarmelcollege.nl/ouders/rapportage-(uitleg)
http://losser.twentscarmelcollege.nl/ouders/overgangsnormen
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mee voor de overgang naar 4 TL/TGL. Een deel van die toetsen telt tevens mee voor het 

schoolexamen. 

 

Alle voor het schoolexamen meetellende toetsen staan voor wat betreft hun inhoud, weging en 

tijdstip omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Ook de 

herkansingsmogelijkheden worden in het PTA genoemd. De toetsing van de schoolexamentoetsen 

geschiedt volgens het schoolexamenreglement. Dit is een rechtsgeldig document waarin zowel de 

rechten als de plichten van de leerling en zijn ouders staan omschreven. Een voorbeeld daarvan is 

hoe zij dienen te handelen bij afwezigheid door ziekte. 

 

De leerling ontvangt het PTA, dat zowel voor het vooreindexamen- als voor het eindexamenjaar 

geldt, en het bijbehorende schoolexamenreglement aan het begin van 3 TGL, respectievelijk 

4TL/TGL. Het heeft dus een looptijd van twee jaar. Van het examenreglement verschijnt jaarlijks een 

actuele versie. Zowel de leerling als zijn ouders dienen zich op de hoogte te stellen van zowel het 

PTA als het actuele schoolexamenreglement. Vanaf 1 oktober 2017 staat de nieuwste versie op de 

website. 

 

 

5. Kwaliteitszorg 

Vanzelfsprekend is ook onze locatie onderworpen aan de kwaliteitsbewaking door de Inspectie van 

het Onderwijs. 

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs-, vormings- en begeleidingsaanbod te bewaken hanteren we 

echter zelf ook een aantal meetinstrumenten. Zo houden we regelmatig enquêtes onder leerlingen, 

ouders en medewerkers en voeren gesprekken met klankbordgroepen van leerlingen en ouders. In 

het jaarplan van de locatie en in de onderliggende afdelingsplannen proberen wij vervolgens recht te 

doen aan de uitkomsten van deze kwaliteitsenquêtes en klankbordgroepgesprekken. 

 

 

5.1. Examenresultaten 

 

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 was het slagingspercentage van onze eindexamenkandidaten 

als volgt: 

 

 TGL 95,3 % 

 

5.2. Websites met informatie over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs 

 

Op de website publiceren de scholen voor voortgezet onderwijs met medewerking van de 

Onderwijsinspectie en de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW hun 

onderwijsprestaties en verantwoorden zij zich publiekelijk, eenduidig en inzichtelijk. Met informatie 

over onder meer het aantal geslaagden, de gemiddelde examencijfers, het aantal voortijdige 

schoolverlaters en het budget dat de school per leerling uitgeeft, is de bezoeker in staat om nog 

beter dan voorheen de onderwijsprestaties van de deelnemende scholen met elkaar te vergelijken. 

 

Ook via de opbrengstenkaart op de website van de Onderwijsinspectie kunnen de resultaten van 

onze school vergeleken worden met landelijke gegevens en met scholen in Nederland die te maken 

hebben met vergelijkbare groepen leerlingen. 

http://losser.twentscarmelcollege.nl/leerling/pta-examen
http://www.venstersvo.nl/producten/2014-11-06-08-58-53/over-vergelijken-op-scholenopdekaart-nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
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BEGELEIDING 

Op onze school besteden wij veel zorg en aandacht aan de begeleiding van de leerlingen. In dit 

hoofdstuk informeren wij u over welke vormen van begeleiding wij aanbieden en door wie het wordt 

gegeven. 

 

1. Vakdocent 

 

De vakdocenten begeleiden onze leerlingen naar een zo goed mogelijk resultaat voor zijn vak. 

Daarnaast stimuleert hij hen in de vergroting van hun zelfstandigheid en het geleidelijk overnemen 

van de verantwoordelijkheid voor het eigen leren en levert hij zijn bijdrage aan hun 

persoonlijkheidsvorming. 

 

2. Mentor 

 

De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt in de begeleidingssfeer. Hij verzorgt de 

studiebegeleiding, bewaakt de studieresultaten, geeft ondersteuning bij het maken van keuzes voor 

de schoolloopbaan, vervolgstudie en beroep en probeert oplossingen aan te dragen voor problemen 

in het persoonlijke of sociaal-emotionele vlak. Hij zorgt voor het contact tussen leerling, ouders, 

vakdocenten en locatieleiding. 

 

3. Afdelingscoördinator 

 

Onze organisatie kent 4 kernteams met 3 coördinatoren: 

 

 klassen 1B/2B en 1HVE/2HVE  Dhr. B. Oosting,  b.oosting@twentscarmelcollege.nl 

  klassen 1KT en 2KT   Dhr. H. Wigger,  h.wigger@twentscarmelcollege.nl 

  klassen 3TGL en 4TL/TGL  Dhr. R. Gelevert,  r.gelevert@twentscarmelcollege.nl 

 

Een afdeling wordt geleid door een adjunct-directeur en de afdelingscoördinator coördineert de 

dagelijkse gang van zaken. De afdelingscoördinator heeft in uitvoerende zin de dagelijkse leiding 

over de hem toegewezen klassenlaag. Zijn werkzaamheden omvatten het maken van de 

klassenindeling, de controle over en het beheer van de leerlinggegevens (studieresultaten, absentie, 

spijbelen, ziekte), het coördineren van de werkzaamheden van de mentoren, het toezicht op de 

naleving van de afdelingsafspraken, het verlenen van verlof e.d.. 

 

 

4. Decaan 

In samenwerking met afdelingscoördinatoren en mentoren adviseert de decaan leerlingen en ouders 

bij de keuze voor een examenpakket, profiel, studietraject, vervolgstudie en beroep. Hij beheert een 

informatiebank over vervolgstudies, organiseert voorlichtingsavonden en geeft informatie over open 

dagen bij het MBO, HBO en WO. 

 

 Onderbouw Mevr. M. Hilgeholt 

 m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl  

 Bovenbouw Dhr. H. Dommeck  

 h.dommeck@twentscarmelcollege.nl  

 

  

 

  

mailto:b.oosting@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.wigger@twentscarmelcollege.nl
mailto:r.gelevert@twentscarmelcollege.nl
mailto:m.hilgeholt@twentscarmelcollege.nl
mailto:h.dommeck@twentscarmelcollege.nl
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5. Ondersteuningsteam 

 

De mentor is de spil in de  ondersteuning op onze school. Soms komt het voor dat een leerling meer 

specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het ondersteuningsteam in  

schakelen om mee te denken over de ondersteuning die een kind nodig heeft. Soms zal een lid van 

het ondersteuningsteam zelf actief betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling. 

  

Het ondersteuningsteam op onze school bestaat uit de volgende leden: 

 

Ondersteuningscoördinator, mevrouw C. Luttikhuis 

Coördinatie van de leerlingenzorg op locatie Losser 

 

Leerlingbegeleider/Onderwijsondersteuner:  mevrouw H. Maas en de heer J. Leever 

 

Zij begeleiden leerlingen bij met name sociaal-emotionele problemen. Dit kan gebeuren op verzoek 

van de leerling, de ouders of de mentor. Zij onderhouden daartoe contacten met diverse 

hulpverleningsorganisaties voor jongeren. Ook maken zij gebruik van de diensten van de 

schoolpsycholoog en de Wijkkracht schoolmaatschappelijk werker. 

 

Begeleider Passend Onderwijs: mevrouw A. Veldsink, en met haar een aantal docenten. 

 

Zij begeleiden samen de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die onze school bezoeken in 

het kader van Passend Onderwijs. 

  

Schoolmaatschappelijk werker: mevrouw. M. Kuipers 

 

De schoolmaatschappelijk werker van Wijkacht is elke dinsdag op school aanwezig. Zij begeleidt 

leerlingen die dreigen vast te lopen met sociaal-emotionele problemen. Veelal zijn een paar 

gesprekken voldoende om de leerling op weg te helpen. Zij probeert dit traject zo licht en kort 

mogelijk te houden. Mocht het echter nodig zijn, dan kan hij/zij doorverwijzen naar verdere 

hulpverlening, altijd in overleg met betrokkenen. 

 

Dyslexiecoach: mevrouw L. Streumer-Steffens 

 

Gedragswetenschapper, mevrouw M. Koren 

 

Door middel van gesprekken, persoonlijkheidsvragenlijsten en, waar nodig, psychologisch onderzoek 

ondersteunt zij de eerstelijnsbegeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast 

ondersteunt zij de dyslexiecoach in de begeleiding van de leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. 

 

Werkwijze  

 

Het ondersteuningsteam komt 2-wekelijks bij elkaar om de voortgang van de begeleiding te 

bespreken. De afdelingscoordinator van een afdeling, sluit op afroep aan bij het overleg. Ook werkt 

het ondersteuningsteam samen met externe deskundigen zoals: de leerplichtambtenaar, de 

schoolarts van de GGD, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Losser. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde leden van het ondersteuningsteam. 

Als u uw kind wilt aanmelden voor bespreking binnen het ondersteuningsteam dan kunt u contact 

opnemen met de mentor van uw kind.  
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6. Speciale begeleiding 

 

Hieronder vallen: 

 

 Remedial teaching voor leerlingen uit de eerste en tweede klas met recht op extra 

ondersteuningen die problemen hebben met rekenen en/of taal.  

 Speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring op basis van 

informatie vanuit de basisschool en ons eigen docententeam. 

 Faalangst- en examenvreesreductietraining op verzoek van de leerling zelf, zijn ouders of de 

docenten via de mentor. 

 Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die zich niet zo gemakkelijk uiten of die het moeilijk 

vinden zich een plaats in de groep te verwerven. Ook deze aanmelding loopt via de mentor. 

 

 

7. Huiswerkinstituut Marque 

 

Het Twents Carmel College heeft een samenwerking aangegaan met huiswerkinstituut Marque. Het 

betreft een particulier bedrijf waar ouders gebruik van kunnen maken om hun kinderen te laten 

ondersteunen bij het huiswerk maken. Marque heeft drie vormen van dienstverlening: de 

huiswerkklas, de huiswerkbegeleiding en de bijles. Bij de huiswerkklas wordt het huiswerk maken 

gecontroleerd. Bij de huiswerkbegeleiding kunnen ook inhoudelijke vragen worden gesteld aan 

aanwezige begeleiders. Bijles zijn extra lessen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website 

van het huiswerkinstituut www.marquehuiswerkbegeleiding.nl  

 

8. Reboundvoorziening Penta College  

 

Het Twents Carmel College beschikt over een reboundvoorziening gehuisvest in het Penta College, 

locatie Oldenzaal.  

 

Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich te gedragen volgens de 

schoolregels. De leerling dreigt vast te lopen en wederzijds kunnen de spanningen hoog oplopen. 

Meestal worden deze problemen intern opgelost, maar dat lukt niet in alle gevallen. Dan biedt traject 

op het Penta College een oplossing.  

 

Deze reboundvoorziening geeft de leerling een nieuwe kans om te bewijzen dat hij/zij zijn/haar 

schoolloopbaan op onze school wil en kan voortzetten. Het traject duurt acht tot dertien weken en 

de leerling blijft bij ons ingeschreven. Tijdens deze periode wordt er voor gezorgd dat de leerling 

geen achterstand oploopt voor wat betreft zijn/haar schoolvorderingen. In principe keert de leerling, 

met een handelingswijzer, terug naar onze school of er wordt een alternatief traject voor hem/haar 

gezocht.  

http://www.marquehuiswerkbegeleiding.nl/
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VORMING 

1. Werkweek Heino 

De kosten moeten door de deelnemers voorafgaand aan de reis worden betaald. Over de hoogte 

ervan worden de ouders tijdig geïnformeerd. Als de betalingswijze of de hoogte van het bedrag 

problemen oplevert voor ouders en/of leerlingen kan contact worden opgenomen met de organisatie 

van deze reis. Een dergelijk verzoek wordt door hem persoonlijk en strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

 

2. Sportdagen en -toernooien 

 

Jaarlijks organiseert de sectie LO twee keer een sportdag. Donderdags voor de kerstvakantie 

spelen klas 1 en 2 een volleybaltoernooi in sporthal de Fakkel. 

In de maand mei is er een buitensportdag op de velden van AJC en KVV Losser. De jongens van 

klas 1 spelen een voetbaltoernooi, de meisjes van klas 1 spelen deze dag een handbaltoernooi. 

Klas 2 speelt in gemixte klassenteams een softbaltoernooi. 

  

Klas 3 heeft jaarlijks een excursie klimmen in de klimhal Arque in Enschede. 

Mission Olympic: 

Dit jaar zullen we opnieuw mee doen aan de grootste jaarlijkse schoolsportcompetitie van 

Nederland, Mission Olympic. Deze jaarlijkse sportcompetitie tussen scholen in het voortgezet 

onderwijs kent regionale voorrondes met als doel plaatsing voor ‘the Mission Olympic school final'. 

Elk jaar beleven circa 150.000 jongeren met elkaar het plezier van bewegen terwijl zij strijden om 

een plaats in de nationale finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam.  

 

 
 

 
 

 

 

 


