
  

 

 

 
 
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 4 
 
 
Oldenzaal, 6 september 2021  

 

 

Betreft: voorlichting persoonlijk programma leerjaar 4-5-6 

  
  
Geachte ouder, verzorger, beste leerling,  
  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond over de inrichting van het ‘persoonlijk 
programma’ voor leerjaar 4-5-6 op:    

  

Donderdag 16 september 2021 

aanvang 19.00 uur  
  
Op de Lyceumstraat streven wij ernaar dat onze leerlingen de school verlaten met een diploma en 
een ‘rijke persoonlijke bagage’ voor de toekomst. Vanaf leerjaar 4 wordt het ‘persoonlijk 
programma’ aangeboden aan alle leerlingen die naast het reguliere curriculum ruimte hebben voor 
extra activiteiten. Nieuwsgierigheid prikkelen en een houding ontwikkelen waarin het 

vanzelfsprekend is om te ontdekken/vragen te stellen en daardoor (nieuwe) dingen te leren. 
 
Leerlingen kunnen vanaf leerjaar 4 bijvoorbeeld extra vakken volgen, deelnemen aan de ‘Business-
School’ of toewerken naar een Europees erkend taalcertificaat voor Engels, Frans of Duits. Andere 
voorbeelden zijn deelname aan de school-musical of de big band, een onderzoek of stage uitvoeren 
bij een bedrijf, verbredende en verdiepende modules zoals universitaire/HBO masterclasses volgen 
of deelnemen aan Olympiades.  

 
Een certificaat van het ‘persoonlijk programma’ wordt toegevoegd aan het diploma wanneer een 
leerling aan een aantal eisen heeft voldaan. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de kansen op 

toelating tot honneurs programma’s op universiteiten, University Colleges en opleidingen die 
selecteren voor toelating. 
 
Tijdens de voorlichting over het ‘persoonlijk programma’ worden de werkwijze, mogelijkheden, 

eisen en begeleiding toegelicht. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal te 
verwachten ouders/verzorgers en leerlingen vragen we u zich aan te melden middels de volgende 
link: LINK 

  
Mocht u naar aanleiding van deze voorlichting nog behoefte hebben aan contact, dan kunt u een 
mail sturen naar Jacqueline Keijzer: j.keijzer@twentscarmelcollege.nl. 

 
In verband met de nog steeds geldende voorzorgsmaatregelen betreffende corona vragen wij u 
binnen de school een mondkapje te dragen. Uiteraard komt de informatie die deze avond gegeven 
wordt na de voorlichting online. 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de mentoren,   
  
 

Peter Veenhoven, adjunct-directeur bovenbouw  
  
Jacqueline Keijzer – coördinator persoonlijk programma  
 
Wouter Oortman – begeleider persoonlijk programma 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rMbMeBttBkOxYJaq8jnfYfKDTueTX8pDojle83n6MYxUQ0pUSTRUTkEzUUhSSENPN1dGMFIxWUw0RC4u

