
Hartelijk Welkom op het 
Twents Carmel College

Kennismakingsavond klas 1HVE 2019-2020



Programma

o 18.30- 18.50 Welkom 

Informatie over school, leerling en 
voor ouder

o 18.50 Kennismaking met de mentor



Programma

o 19.45- 20.00 Welkom 

Informatie over school, leerling en 
voor ouder

o 20.00 Kennismaking met de mentor



Waartoe?

 School; onszelf voorstellen en wat willen we meegeven aan 

uw kind

 Leerling: wat is allemaal nieuw en anders, hoe was de 

eerste kennismaking

 Ouder; 
wat kan u doen voor uw

kind en hoe willen we 

met u samenwerken



School voorstellen:
De mentoren

Anne-Désirée te Lintelo Jolein Kamerink   Ilse ten Vregelaar

Esther Saaltink

1HV1 1HV2 1HV3

A008 A006 A010



School voorstellen:

De mentoren

Lianne  Busscher Annemarie Verheijen

1HV4 1VE

A012 A106



School voorstellen: Medewerksters 
leerlingenbalie A004

Maaike Wubbels

maandag, donderdag en 
vrijdag aanwezig

Miranda Stoverink

Maandag t/m donderdag 
aanwezig



School voorstellen: 
Afdelingsleiding 1-2 HVE

Susan Meulenbroek

Adjunct-directeur

Alecxandra Franken

Afdelingscoördinator 



School: wat willen wij leerlingen 

meegeven?

 Goed onderwijs en jezelf beter 
kennen

 Leren -> diploma
⚫ Wenperiode t/m 16 september

⚫ Per periode gesprekken leerling-mentor-ouder

⚫ Rapport alleen einde jaar

 Persoonlijke ontwikkeling
⚫ Keuze modules

⚫ Persoonlijke ontwikkeling; vriendschappen, activiteiten 

(zoals excursies, sportdagen, bigband, leerlingbestuur,     
Musical etc)



Leerling: het verschil met de 
basisschool

 Fietsen

 Goede boeken mee 
en Device

 Meer 
verantwoordelijkheid 

 Meer zelfstandigheid





Leerling - School: 
Nieuwe start, kennismaken

Introductieweek:

Kennismaken

Samenwerken

Je prettig en veilig voelen



Ouder: 

 Betrokkenheid van u van groot 
belang

 Hoe? Digitaal

 Mail

 Som

en

 Ouderraad 

 Inloopmiddag 23 september

 Ouderavonden: Kom met uw kind!

 Mail mentor bij vragen



Ouder: de website



Ouderraad en DMR



Ouder:

 Ouderbijdrage

 Voor vragen ook over Device ben ik nadat 
u kennis heeft gemaakt met de mentor 
hier.

 Controleer thuis: WiFi module met 2.4 en 
5.0 GHz ondersteuning (eis)



De driehoek

 Samen


