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VOORSTELLEN - mentor

– Naam (mailadres + eventueel telefoonnummer)
– Werkdagen
– Bereikbaarheid
– Mentor is eerste aanspreekpunt voor leerlingen én ouders
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LOB = loopbaan Oriëntatie begeleiding



VOORSTELLEN - overig

Rebecca Stavast
(r.stavast@twentscarmelcollege.nl) 
Decaan

Mart Evers 
(mart.evers@twentscarmelcollege.nl) 
Leerjaarcoördinator havo 4

Emmily de Vries
(e.devries@twentscarmelcollege.nl) 
Adjunct-directeur
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LOB = loopbaan Oriëntatie begeleiding
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Samen staan we sterker

Pedagogische driehoek: 
Leerlingen, leraren en ouder(s)/verzorger(s) zijn samen 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling (cognitief en 
sociaal/emotioneel) van de leerling.

leerling

oudersschool



Het leven van een puber….

 Een bijbaan, sporten, gamen, feestjes en uitgaan
 De mobiele telefoon
 Snapchat, insta of vergelijkbare apps

 En dan die hersenen en dat lichaam…..



 Uw zoon/dochter is van nature een planner en heeft 
geen oefening nodig (minder dan 5% van de gevallen).

 Uw zoon/dochter heeft weinig tot geen overzicht en kijkt 
slechts een dag vooruit. Gevolg is vaak ‘alles op het 
laatste moment doen’. 

 Een leerling in havo-4 zal gemiddeld 1 tot 1,5 uur per 
dag nodig hebben om huiswerk te maken en te leren. 

Mijn kind doet thuis niets…

Presentator
Presentatienotities
Begin oktober staat het aangepaste (ivm corona) PTA op de website van onze school. Ook het examenreglement, waarin de septembermededelingen van het ministerie zijn opgenomen staat begin oktober online.De jaaragenda is tot de kerstvakantie ingevuld. Deze jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt.



Waarop hebben u en ik invloed? 

 Het bespreekbaar maken van schoolzaken (welbevinden / 
studievoortgang / onderwijsbehoefte).

 Hoe afleiding tijdens het maken van huiswerk zoveel mogelijk 
voorkomen kan worden. Bv. geen telefoon. 

 Zo nu en dan meekijken in de agenda / studieplanners / SOM en 
waar nodig helpen met het creëren van overzicht.

 In gesprek over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding).



Wat is nieuw in havo-4? 
 4 en 5 havo zijn examenjaren

 Schoolexamen (SE) + Centraal Examen (CSE): 
50%- 50%

 Examenreglement is van toepassing op alle onderdelen die 
behoren tot het SE en CSE

 PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
- omschrijving stof
- weging
- tijdstip afname
- duur en aard van de toets
- herkansbaarheid

PTA en examenreglement zijn 
na 1 oktober te vinden op de 
website van de school. 



 Het combinatiecijfer is een samengesteld cijfer bestaande uit 
het profielwerkstuk en de onderstaande vakken: 
− CKV (4 havo)
− Levensbeschouwing (4 havo)
− Maatschappijleer (4 havo)

 Elk vak horende bij het combinatiecijfer telt bij de overgang 
van 4 naar 5 havo volwaardig mee. 

 Bij de uitslagbepaling in havo-5 zullen de vakken gezamenlijk 
als één cijfer meetellen, namelijk het combinatiecijfer. 

Combinatiecijfer



Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

 LOB draait om: 
− Wie ben ik?
− Wat wil ik?
− Wat kan ik? 

 Praat met uw kind over toekomstdromen, talenten en beroepsbeelden. 
 Gebruik meerdere informatiebronnen, dus niet alleen oriënteren via internet. 
 Stimuleer deelname aan LOB-activiteiten zoals: open dag, meeloopdagen, 

proefstuderen.
 Ga waar mogelijk samen met uw kind naar open dagen etc. De studiekeuze 

wordt over het algemeen gemaakt aan de keukentafel. 
 Studiekeuzeadviseur.
 Definitieve studiekeuze in havo-5
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HO: hoger onderwijsWO: wetenschappelijk onderwijs



Werkwijze 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 ivm Corona. Het kan zijn dat activiteiten 
online zullen plaatsvinden of zelfs vervallen.



Algemene 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



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               

Presentator
Presentatienotities
Het TCC heeft zich te conformeren aan de regionale verzuimkaart voortgezet onderwijs.



Corona

 Inhaalprogramma’s

 Buitenschoolse activiteiten gaan vooralsnog door 

 Oproep tot volgen RIVM-richtlijnen



 Powerpoint informatie-avond havo-4: Downloads (twentscarmelcollege.nl)

 Examenreglement en PTA (na 1 oktober): Examens/PTA’s (twentscarmelcollege.nl)

 Jaaragenda: Jaaragenda 2021-2022 (twentscarmelcollege.nl)

Waar is wat na te lezen? 
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Begin oktober staat het aangepaste (ivm corona) PTA op de website van onze school. Ook het examenreglement, waarin de septembermededelingen van het ministerie zijn opgenomen staat begin oktober online.De jaaragenda is tot de kerstvakantie ingevuld. Deze jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt.

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/downloads
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https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/agenda/detail/jaaragenda-2020-2021-2
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