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In deze locatieschoolgids vindt u informatie over locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel 

College. In onze algemene schoolgids staat aanvullende informatie die voor alle locaties van het 

Twents Carmel College geldt. De algemene schoolgids vindt u bij de downloads op onze website. 

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/downloads/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=28&cHash=5d190e791f664988a8efcadd727c7f66
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Lyceumstraat 

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

onze school. Deze gids wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat veel nuttige informatie over locatie 

Lyceumstraat van het Twents Carmel College. U vindt er onder meer informatie over ons onderwijs, 

de lestijden, informatie over de ouderbijdrage en de (extra) ondersteuning die wij leerlingen bieden. 

Maar daarmee heeft u nog niet alle noodzakelijke informatie van de school in handen. We informeren 

u daarom in de loop van het schooljaar ook via info- en ouderavonden, via de rapporten en door 

middel van e-mails of brieven. En mocht u desondanks vragen hebben, aarzel dan niet contact op te 

nemen met de mentor van uw kind of de afdelingscoördinator. Hij/zij helpt u dan zeker verder.  

 

Twents Carmel College locatie Lyceumstraat is een fijne school voor leerlingen en een fijne school 

voor de collega’s om te werken. We bieden onderwijs aan op vmbo, havo en vwo (inclusief 

gymnasium) voor leerlingen uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Leerlingen van het vmbo volgen 

de eerste twee jaar les bij ons en gaan dan naar de locatie aan de Potskampstraat. De overige 

leerlingen ronden de opleiding bij ons af door na vijf of zes jaar examen te doen. Wij geven ons 

onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving, waar nodig op maat 

gesneden en met ruimte om eigen keuzes te maken. Ook bieden we een scala aan activiteiten op het 

gebied van cultuur, sport, maatschappelijke oriëntatie en sfeerbevordering. Graag verwijs ik u ook 

naar onze website voor aanvullende informatie. 

 

Samen met u als ouder/verzorger doen wij ons best uw kind kwalitatief goed onderwijs te bieden. Uw 

kind kan het niet alleen, maar heeft daar de hulp van school én van u bij nodig. Ik wens u en uw 

zoon/dochter, mede namens alle collega’s, een bijzonder goed schooljaar. 

 

Patrick van Haren 

Directeur Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat 

 

Contact 

Twents Carmel College 

Locatie Lyceumstraat 

Lyceumstraat 36 

7572 CR Oldenzaal 

Telefoon 0541 51 20 66 

Lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl  

 

Kijk hier voor alle contactgegevens. 

  

Doelen en resultaten 

Een school voor voorgezet onderwijs staat midden in de maatschappij. Twents Carmel College 

Lyceumstraat beoogt met haar onderwijs de leerlingen optimaal voor te bereiden op het functioneren 

in die maatschappij. We kennen een stevige ambitie in het bieden van hoogwaardig onderwijs wat 

ook leidt tot goede resultaten. Dat geldt voor de meetbare resultaten als rendementscijfers (instroom, 

doorstroom, uitstroom) en ook voor de examenresultaten.  

http://www.twentscarmelcollege.nl/
mailto:Lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Contactpersonen_Twents_Carmel_College_2018-2019.pdf
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Meer informatie over de resultaten vindt u hier: 

Doorstroom binnen de school 

Examencijfers 

Slagingspercentage 

 

Naast de meetbare resultaten zijn ook de minder meetbare resultaten zoals het maximale uit jezelf 

halen in geboden mogelijkheden voor talentmaximalisatie en het volgen van persoonlijke leerroutes 

en programma’s voor ons belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Taalprogramma’s als Goethe, Delf en Cambridge; 

• De Vecon Bussines school 

• Modules/ leerroutes bij Saxion en de Universiteit Twente 

• De muziekklas in samenwerking met het Conservatorium 

• De big band en de musical 

• Maatschappelijke stages 

• Opdrachten voor of bij bedrijven 

• Excursies naar het buitenland en excursies in ons eigen land,  

• Projectweken 

 

Eerste twee jaar 

Voor ons onderwijsprogramma in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) 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; 

• Betrokkenheid bij elkaar en de lesstof en eigenaarschap van eenieder; 

• Aandacht voor talentontwikkeling; 

• 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. 

 

Vakken 

Het merendeel van de vakken wordt het gehele schooljaar gegeven, een beperkt aantal is 

geperiodiseerd. 

• Nederlands 

• Engels 

• Frans (1) 

• Duits  

• Wiskunde 

• Mens en Techniek (2): Natuurwetenschappen en Techniek 

• Biologie  

https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/918/1088/Twents-Carmel-College-locatie-Lyceumstraat/Doorstroom-binnen-de-school
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/918/1087/Twents-Carmel-College-locatie-Lyceumstraat/Examencijfers
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/918/1086/Twents-Carmel-College-locatie-Lyceumstraat/Slaagpercentage
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• Geschiedenis/Mens en Maatschappij (3) 

• Aardrijkskunde/Levensbeschouwing (4) 

• Economie (5)   

• Beeldende vorming 

• Muziek 

• Lichamelijke opvoeding 

• Mediawijsheid 

• Scheikunde (bb) 

• Natuurkunde (bb) 

• Nlt (bb) 

• Kunst beeldend, kunst muziek 

 

(1) niet in B- en KT-klassen (2) niet in KT-klassen (3) alleen in de B-klassen (4) niet in de B-klassen 

(5) alleen in de B- en KT-klassen 

 

Gymnasium 

De leerjaar 1 havoleerling kan proeflessen volgen ter oriëntatie op de gymnasiale opleiding. De leerjaar 

2 havoleerling kan kiezen voor Latijn en een oriëntatie op de klassieke cultuur. Voor de 2 vwo-extra-

leerling is dat verplicht. Vanaf leerjaar 3 bieden wij gymnasiaal onderwijs aan 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. 

 

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 havo en vwo-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-extra leerling. 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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Plaatsing 

De plaatsingsprocedure is als volgt: 

• De basisschool kan de leerling met een havoadvies 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 wo-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 mevrouw S. Meulenbroek, adjunct-directeur 1-2 havo – vwo  

 

Talentmodules 

In klas 1 havo kunnen leerlingen Talentmodules volgen. Deze modules hebben verschillende 

onderwerpen, maar uitgangspunt is verdieping of verbreding van de leerling om zo zijn eigen 

kwaliteiten te leren kennen dan wel verder te ontwikkelingen. 

 

Voorbereiding op bovenbouw 

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

ingedeeld in basis, kader-theoretisch, havo of vwo extra klassen. In de basis en kadertheoretische 

klassen proberen we de mentor twee jaar lang op dezelfde groep te houden. 

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), gemengde (GL) 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.  

• HV-klassen voor leerlingen die in aanmerking komen voor havo of vwo. Deze leerlingen 

kunnen in de tweede klas Latijn volgen, in de derde klas gevolgd door een mogelijke keuze 

voor het gymnasium. 

• V-klassen, in het tweede leerjaar naast de HV en VE 

• E-klassen, vwo-extra 

 

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

zesde leerjaar hun examen afronden. 
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Cijfers en rapporten 

Het schooljaar bestaat uit meerder cijferperiodes. Drie voor de onderbouw en vier voor de 

bovenbouw. Door het digitale Leerlingvolgsysteem van het SOMtoday kunnen ouders op elk moment 

tijdens het schooljaar beschikken over de behaalde resultaten. Na elke periode kunnen ouders zien 

hoe hun kind de cijferperiode heeft afgesloten. Wij geven daarom geen tussentijdse rapporten uit 

maar uitsluitend overgangsrapporten. Rondom de afsluiting van cijferperiodes zijn er ouderavonden 

waarvoor alle ouders 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. De weging van behaalde cijfers om tot een gemiddelde te komen kan verschillen. De 

zwaarte van schriftelijke overhoringen, proefwerken en opdrachten kan gelijk blijven (A) of toenemen 

in de loop van een schooljaar (B). Per vak/leergebied kan voor wegingssysteem A of B gekozen 

worden.  

 

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

B – tot R1: kleine werken, gewicht 1 en grote werken, gewicht 2; van R1 tot R2: kleine werken, gewicht 

1 en grote werken, gewicht 3; van R2 tot RE: kleine werken, gewicht 1, grote werken gewicht 4.  

Op elke locatie kiest een vak/leergebied systeem A of B en legt die keuze vooraf vast in een studiewijzer 

of op een andere voor leerlingen en ouders duidelijke wijze.  

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 of B 

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.  

 

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 

(opstroom) of van 1HV naar 1KT (afstroom) is slechts mogelijk indien aan de overgangsnormen wordt 

voldaan, maar kan om organisatorische redenen worden geweigerd. Vanaf leerjaar 3 gelden andere 

regels. We gaan ervan uit dat een leerling na het tweede jaar op de goede plek zit. Een overstap van 

3 vwo naar 3 havo of van 3 havo naar tgl komt maar zelden voor. 

 

Leerlingen die zich tegen het schoolkeuzeadvies in toch naar 3 havo of 3 vwo gaan, mogen 

gedurende het schooljaar niet afstromen. Bovenbouwleerlingen die tegen het schoolkeuzeadvies in 

toch voor een vak of opleiding hebben gekozen, kunnen gedurende het schooljaar niet van vak 
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wisselen en niet afstromen. Doubleren kan hiervan een consequentie zijn. 

 

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. 

• Sinds 1 augustus 1993 geldt dat een leerling, afgezien van enkele wettelijk vastgestelde 

uitzonderingssituaties, maximaal vijf jaar mag doen over de leerjaren 1, 2 en 3 van havo en 

vwo. In juni 2010 heeft het kabinet die verplichting voor het vmbo afgeschaft. 

• In verband met die maximale verblijfsduur beschouwen wij doubleren in leerjaar 1 en 2 als 

niet wenselijk. Als een leerling volgens de overgangsnormen niet kan doorstromen naar het 

volgende leerjaar in dezelfde leerroute, wordt dringend geadviseerd de schoolloopbaan voort 

te zetten in een andere leerroute. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt besloten tot 

doubleren. 

 

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. 

 

Lestijden Lyceumstraat 

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  

pauze  12.10 - 12.35 uur  

5e lesuur  12.35 - 13.25 uur  

6e lesuur  13.25 - 14.15 uur  

7e lesuur  14.15 - 15.05 uur  

pauze  15.05 - 15.20 uur  

8e lesuur  15.20 - 16.10 uur  

  

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

lesrooster. De actuele lesroosters staan op onze website. Dit rooster is leidend.  

 

Ouderbijdrage 2019-2020 

Aan ouders vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen we extra dingen voor de 

leerlingen doen die we normaal gesproken niet kunnen doen op basis van enkel de bekostiging van de 

overheid. Zie voor de formele regeling:  

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/  

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Overgangsnormen_2017-2018_-definitief-TCC_site.pdf
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/roosters/rooster/
https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/
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De hoogte van de bedragen en de bestedingsdoelen worden met de ouderraad besproken, waarna de 

oudergeleding van de deelmedezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 

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

leerling meer specialistische hulp of begeleiding nodig heeft. De mentor kan dan het 

ondersteuningsteam inschakelen om mee te denken over de ondersteuning die een leerling 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 functionarissen: 

• Ondersteuningscoördinator; coördinatie van de leerlingenzorg. 

• Leerlingbegeleiders; zij begeleiden leerlingen bij met name sociaal-emotionele problemen. Dit 

kan gebeuren op verzoek van de leerling, de ouders of de mentor. Zij onderhouden contacten 

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

van de schoolpsycholoog en de Wijkkracht schoolmaatschappelijk werker. 

• Begeleider Passend Onderwijs; zij begeleiden samen de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften die onze school bezoeken in het kader van Passend Onderwijs. 

• Schoolmaatschappelijk werker; de schoolmaatschappelijk werker van Wijkracht 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. 

• Dyslexiecoaches: zij begeleiden leerlingen waarbij sprake is van dyslexie. 

• Gedragswetenschapper; zij ondersteunt door middel van gesprekken, 

persoonlijkheidsvragenlijsten en, waar nodig, psychologisch onderzoek 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 wekelijks bij elkaar om de voortgang van de begeleiding te bespreken. 

De afdelingscoördinator 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. 

 

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

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

contact opnemen met de mentor van uw kind.  

 

Speciale begeleiding 

Hieronder vallen: 

• Groepslessen: in alle eerste klassen is er de eerste weken extra voor het groepsvormingsproces.  

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

informatie vanuit de basisschool en ons eigen docententeam. 

http://www.wijkracht.nl/
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• 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. 

 

Leerlingparticipatie 

Onze locatie heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit meerdere leerlingen die de locatie 

vertegenwoordigen tijdens overlegmomenten met de locatieleiding. De leerlingen mogen meepraten en 

-denken over verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over 

denken, wat ze vinden én we nodigen ze uit om zelf met ideeën te komen.     


