
WELKOM! 

kennismakingsavond 
3 havo/vwo

31 augustus 2020



Programma

• Toelichting adjunct-directeur 
• Toelichting afdelingscoördinator 
• Decaan over profielkeuze
• Mentor



3 havo/vwo

Nicole Teunissen 
afdelingscoördinator

Nelleke Smeenk  
adjunct-directeur 

bovenbouw 

Rebecca Stavast  
decaan
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• Situatie m.b.t. Corona
Link website

• Flexibilisering & maatwerk
• Samenvoeging Lyceumstraat / De Thij

Organisatie - algemeen
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Corona – algemene maatregelen
• Wie tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoort of een huisgenoot heeft 

die tot die groep behoort, blijft thuis;
• Heb je klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Als je 

ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot 
de uitslag van de test bekend is;

• Als blijkt dat jij of een huisgenoot het coronavirus hebt, blijven jij en je 
huisgenoten thuis. Ook als je geen gezondheidsklachten hebt. De GGD 
zal vertellen wat jij en de mensen om je heen moeten doen;

• Neem contact op met de GGD als je twijfelt of als je je zorgen maakt over 
jouw gezondheid.
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Afdelingscoördinator



Pedagogische driehoek

Leerling

Ouder(s)/ 
verzorger(s)

School
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Absentie

• Ziekmelden vóór 8.30 uur: telefonisch 

• Ziekmelden op school (onder lestijd)

bij de leerlingenbalie (A004) afmelden

ouders worden direct gebeld voor 
toestemming
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Verlof

• Verlof moet minimaal één week van 
tevoren schriftelijk worden 
aangevraagd

• Afspraken met (tand)artsen e.d. 
telefonisch of middels briefje van 
ouders bij leerlingenbalie

• toetsen hebben voorrang



Somtoday

Op Somtoday kunt u als ouder de 
volgende zaken zien:

• Geoorloofd afwezig (dokter, fysio, etc.)
• Cijfers
• Toets gemist
• Ongeoorloofd afwezig (spijbelen)
• Papieren agenda klas 3 (plannen)

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/somtoday


Decaan
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De decaan

• De decaan is o.a. betrokken bij het 
keuzeproces van de leerlingen tot en met 
het eindexamen, in nauwe samenwerking 
met de mentoren en de coördinatoren.

• Van profielkeuze tot en met studiekeuze.

• In de derde klassen staat de profielkeuze 
centraal.



Klas 3 in het gehele VO 

ORIËNTATIE en

PASSENDE PLAATS 

BOVENBOUW

ONDERBOUW

3 VWO 3 HAVO

Bovenbouw



Profielkeuze

keuze één keuze-examenvak

keuze

C&M: Cultuur en Maatschappij

E&M: Economie en Maatschappij

N&G: Natuur en Gezondheid

N&T: Natuur en Techniek

verplicht gemeenschappelijk deel



Wat is uw rol als ouder?
• Praat over de toekomstdromen en beroepsbeelden

• Bespreek de ervaringen opgedaan in het keuzeprogramma

• Bekijk het digitaal portfolio in Dedecaan en bespreek 

keuzes

• Maak gebruik van de informatieavonden en 

oudergesprekken 



Wat is de rol van de mentor?
• Begeleiding profielkeuze in mentorles

• Bewaking voortgang proces leerling (opdrachten, 

Dedecaan.net)

• Gesprekken leerling en ouders (reflectie)



Wat is de rol van de decaan?
• Tweedelijns specialist in profielkeuzeproces

• Bewaking kwaliteit LOB opdrachten (inhoud)

• Gesprekken ouders en leerlingen



Planning profielkeuze 

• Na de Herfstvakantie: Start profielkeuze:
Dedecaan.net

• 25 januari 2021: 19.00 informatieavond 
profielkeuze 3 havo

• 26 januari 2021: 19.00 informatieavond 
profielkeuze 3 vwo

Op deze avond is aanwezigheid verplicht

• 3 maart 2021: LOB-event (locatie Lyceumstraat)
• Half april 2021: definitieve profielkeuze



Contactgegevens

Nicole Teunissen
n.teunissen@twentscarmelcollege.nl

Rebecca Stavast
r.stavast@twentscarmelcollege.nl

mailto:n.teunissen@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl


Tot zover….

Voor vragen: neem gerust contact op met 
de mentor en/of decaan.

Tot ziens bij de informatieavond 
profielkeuze in januari 2021!
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