
Informatieavond
4 vwo

30 augustus 2021



Programma

▪ Voorstellen

▪ Bijzonderheden 4 vwo

▪ Organisatie 

▪ Corona



VOORSTELLEN - mentor

• Mentor
– Naam (mailadres + eventueel telefoonnummer)



VOORSTELLEN - overig

Irene Gengler

(i.gengler@twentscarmelcollege.nl) 

Decaan

Tonicha de Sousa 

(t.desousa@twentscarmelcollege.nl)

Leerjaarcoördinator vwo 4

Peter Veenhoven 

(p.veenhoven@twentscarmelcollege.nl)

Adjunct-directeur vwo 4-5

mailto:i.gengeler@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl
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Klas 4 vwo

Pak je kans, haal het beste uit jezelf!

Leerlingen, leraren en ouders zijn samen verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling (cognitief en sociaal/emotioneel) van 

de leerling.

leerling

oudersschool



Programma van Toetsing en 
Afsuiting (PTA)

In het programma van toetsing en afsluiting vindt u:

• Het overzicht van alle schoolexamens

• Per toets

- de omschrijving van de stof

- de weging

- tijdstip van afname

- duur van de toets

- al of niet herkansbaar

• Niet gemaakte schoolexamens*

* In het examen-

reglement (terug te 

vinden op de site van 

de school) is te lezen 

hoe omgegaan wordt 

met afwezigheid 

tijdens schoolexamens. 

Mocht u hierover 

vragen hebben, kunt u 

contact opnemen met 

de examensecretaris 

van de afdeling.



Onderstaande vakken zijn onderdeel van het 

combinatiecijfer voor het eindexamen. De toetsen zijn 

schoolexamens!

- CKV (4 en 5 vwo)

- Levensbeschouwing (4 vwo)

- Maatschappijleer (4 vwo)

- ANW (5 vwo)

- Profielwerkstuk (6 vwo)

Combinatiecijfer



Adviezen voor studiekiezers (LOB)

▪ Pak de draad nu weer op, en maak een start met studiekeuze

▪ Maak gebruik van meerdere informatiebronnen, dus oriënteer je niet 
alleen via internet

▪ Ga naar een open dag, loop een dag mee, ga proefstuderen

▪ Informeer je goed over het programma, de vakken, het niveau en de 
aanpak. Niet alleen op baankans, salaris, status of bijv. leuke stad

▪ Past het echt bij mijn belangstelling, vaardigheden, motivatie?

▪ Eventueel gesprek met studiekeuzeadviseur



Werkwijze

▪ Plan opstellen en met de mentor en ouders bespreken

▪ Deelname aan LOB-activiteiten, zoals een open dag of meeloop dag

▪ Korte verslagen en voortgangsgesprek met mentor

▪ Definitieve studiekeuze in 6 vwo



Regels bij een LOB-activiteit

▪ Verlof vragen aan de mentor:

▪ Passend in het plan: goede motivatie

▪ Een week van te voren aanvragen

▪ Schoolexamens gaan voor

▪ Deelname op zaterdag, tenzij het aanbod alleen onder schooltijd is

▪ Kort verslag maken na afloop: ervaringen, conclusies en vervolg

Activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Corona. Het kan zijn dat 
activiteiten online zullen plaatsvinden of zelfs vervallen.



Wat kunt u doen?

▪ Bespreek het plan thuis

▪ Ga mee naar een open dag

▪ Denk mee: prik door de PR

▪ Stimuleer verdieping: ervaring met de studie en beroep



Organisatie

▪Absentie
▪ ziekmelden vóór 8.30 uur (telefonisch bij de receptie)

▪ Gedurende de schooldag: afmelden bij de leerlingenbalie (C003) –
ouders worden gebeld voor toestemming

▪Verlof
▪ Verlof moet minimaal één week van tevoren schriftelijk worden 

aangevraagd (ook voor LOB-activiteiten!)

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

▪ (schoolexamen)toetsen hebben voorrang

▪ SOMtoday
▪ Ongeoorloofd afwezig (spijbelen)

▪ Geoorloofd afwezig (dokter, rij-examen..)

▪ Cijfers

▪ Toets gemist



Organisatie

▪ Leerlingadministratie voor wijzigingen:

▪ Adres

▪ Telefoonnummer

▪ Email-adres

▪ Etc.

▪Leerlingenadministratie@twentscarmelcollege.nl

mailto:Leerlingenadministratie@twentscarmelcollege.nl


Verzuimprocedure

Zie ‘downloads’ op de website: 
‘verzuimkaart VO’ voor de volgende zaken:

- Te laat (volgende dag melden)

- Verwijdering uit de les

- Ongeoorloofd en luxe verzuim

- Geoorloofd verzuim

downloads: aanvraag bijzonder verlof               



Vwo-extra

▪ Voor leerlingen die in leerjaar 1 t/m 3 het vwo-extra 
programma hebben gevolgd, en andere belangstellende 
leerlingen

▪ Persoonlijk programma in leerjaar 4 t/m 6

▪ Informatieavond op: 16 september 2021

Vragen hierover: Jacqueline Keizer: 
j.keijzer@twentscarmelcollege.nl

mailto:j.keijzer@twentscarmelcollege.nl


Corona

▪ Inhaalprogramma 

(ondersteuningslessen wiskunde starten deze week – leerlingen     

ontvangen informatie hierover van hun docent)

▪ Buitenschoolse activiteit

▪ Oproep tot volgen RIVM-richtlijnen



Belangrijke data

▪ Ouder/MOL-gesprekken
▪ 1 en 2 december 2021

▪ 9 en 10 maart 2022

▪ Toetsweken
▪ Toetsweek 1: 28-10 t/m 3-11 2021

▪ Toetsweek 2: 13-1 t/m 19-1 2022

▪ Toetsweek 3: 23-3 t/m 30-3 2022

▪ Toetsweek 4: 27-6 t/m 1-7 2022



▪ PTA: informatie per vak (begin oktober 2021)

▪ Examenreglement

▪ Jaaragenda TCC Lyceumstraat te vinden onder ‘downloads’ via                       
www.twentscarmelcollege.nl

Waar na te lezen? 

http://www.twentscarmelcollege.nl/


Vragen kunt u stellen aan de mentor of contact opnemen met 

mevrouw T. de Sousa, t.desousa@twentscarmelcollege.nl

(leerjaarcoördinator 4-5 vwo)

Voor vragen over het eindexamen kunt u zich richten tot de 

eindexamensecretarissen: 

mevrouw T. de Sousa; t.desousa@twentscarmelcollege.nl of 

mevrouw J. Klumper; j.klumper@twentscarmelcollege.nl
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