
  

 

 
 
 
 

 

Aan de ouder/verzorger en leerlingen  van de leerjaren 3VWO en 4VWO 
 
Oldenzaal, 16 maart 2022 
 
Betreft : Informatiebrief aanmelding masterclasses 3 t/m 6 VWO 
 

Geachte ouder, verzorger en leerling, 
 
Deze informatiebrief gaat over masterclasses die de UT aanbiedt voor klas 3 t/m 6 vwo. 

Het gaat om een aantal masterclasses voor leerlingen van de middelbare school. Er is een breed 

aanbod van masterclasses die uitdagend en leerzaam zijn voor leerlingen die wat over hebben. 

Naast inhoudelijke kennis en vaardigheden kan het je ook helpen om een beter beeld te krijgen 

van je eigen talenten. Zeker met het oog op de toekomst en eventuele vervolgopleidingen is dit 

waardevol. Er zijn verschillende mogelijkheden, die onderverdeeld zijn in de thema’s: management 

& maatschappij, gedrag & gezondheid, engineering & design en science & IT. In alle masterclasses 

wordt aandacht besteed aan academische vaardigheden. 

 

De volgende masterclasses worden aangeboden in blok 3: 

 

  3, 4 VWO 5, 6 VWO 

Wanneer - 10 mei t/m 31 mei 

- 4 weken, bijeenkomsten op 

dinsdagmiddag 13.30u. - 16.30u.  

- Aanmelden voor 25 maart. 

Geen masterclasses in blok 3 

Wat  - Tumoren kun je horen (leerlingenlab) 

- Psychologie voor een betere wereld 

- Robotica 

- Behind the button  

  

Kosten  € 85,- € 85,- 

 

Aanmelden: Wil je deelnemen? Laat dit weten aan je mentor en bespreek dit met je ouders. Je 

mentor moet toestemming geven. Bespreek met je mentor en vakdocenten hoe je eventueel 

gemiste lessen en lesstof inhaalt. Daarnaast heb je de toestemming van je ouder(s)/verzorger(s) 

nodig. 

Je vult het aanmeldingsformulier in (zie bijlage). Dit formulier staat ook op de website van 

school. Het ingevulde aanmeldingsformulier (met handtekeningen van mentor en ouder/verzorger) 

mail je als scan of foto naar mevr. Ensink: d.ensink@twentscarmelcollege.nl.  

Als je je hebt aangemeld, is het nog niet zeker dat je ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Als je 

geplaatst bent ontvang je verdere informatie over de masterclass via de mail.  

 

Meer informatie kun je vinden: 

- Op de flyer in de bijlage 

- En op de website van Pre-U: Pre-University - Universiteit Twente (utwente.nl) 

 

Bekijk de site samen met de ouders en eventueel je mentor, zodat je goed weet wat de inhoud van 

de masterclass is.  

  

mailto:d.ensink@twentscarmelcollege.nl
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/


 

 

Aanmeldingsformulier Masterclass UT 

 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  

  
Middels dit formulier meldt uw zoon/dochter zich aan voor één van de masterclasses op de UT en 

verleent u daarvoor uw toestemming. Deze uitdagende en leerzame masterclasses geven 
leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij vinden het als 
school belangrijk dat leerlingen hun kans pakken om zich te ontwikkelen, dus bieden wij de 
mogelijkheid om deel te nemen aan deze masterclasses. 

 
Wij gaan er vanuit dat uw zoon/dochter de opgave van de masterclass met u heeft besproken. 
Echter, wij willen graag dat u deze keuze met uw zoon/dochter bespreekt en samen de keuze 

maakt om deel te nemen.  
 

Daarnaast gaat het onderwijs op school, tijdens de middagen dat uw zoon/dochter op de UT is, 
gewoon door. Wij verwachten dat uw zoon of dochter in staat is zich de lesstof van de gemiste 
middag zelfstandig eigen te maken. De docenten en mentoren zijn uiteraard bereid uw zoon of 
dochter te helpen met vragen die tijdens het zelf bestuderen van de stof moeilijk zijn gebleken of 

met het plannen van ingehaald werk. 

 
De kosten zijn €85,-. Informatie over deze kosten en andere informatie ontvangt uw zoon/dochter 
per mail. 

 
Verdere informatie over data, tijdstippen, inhoud, kosten etc. kunt op vinden op:  
Pre-U: Pre-University - Universiteit Twente (utwente.nl) 

 
Gegevens leerling  

Naam leerling:  

Klas:  

Profiel (4 t/m 6 VWO):  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer leerling:  

Email adres leerling:  

  

Masterclass:  

Blok:  

  

Telefoonnummer ouders:  

Email adres ouders:  

 
 
Handtekening/akkoord ouder(s)/   Handtekening/akkoord mentor: 
verzorger(s):   
 

__________________________________  _________________________________ 
 
 
Mocht u nog meer informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u contact met één van ons 
opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Desirée Ensink: d.ensink@twentscarmelcollege.nl   
Wouter Oortman: w.oortman@twentscarmelcollege.nl 
 
 
 

 
 
 
Bijlage: Masterclasses blok 3 
 

 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/

