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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 (C003) 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)

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


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.



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

• Bespreek de ervaringen opgedaan in het keuzeprogramma

• Bekijk opdrachten 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 

• 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
• 31 januari 2021: 19.00 informatieavond 

profielkeuze 3 havo
• 1 februari 2022: 19.00 informatieavond 

profielkeuze 3 vwo
Op deze avond is aanwezigheid verplicht

• 16 februari 2022: LOB-event (Lyceumstraat)
• Begin april 2022: definitieve profielkeuze



Contact decanen

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

Irene Gengler (VWO/GYMN)
i.gengler@twentscarmelcollege.nl

mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl
mailto:i.gengler@twentscarmelcollege.nl


Klas 3: Wat te verwachten?
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Lastig jaar: veel vakken over de volle breedte

Nieuwe vakken: economie, natuurkunde en scheikunde

Informatie bij profielkeuze:
– Reader met vakinformatie
– Vakadviezen docenten -> voorlopig (P2) & definitief 

(P3)
– Profielkeuze: 4 profielen (CM, EM, NG, NT)



Mentorlessen
LOB: loopbaan, oriëntatie en begeleiding

Verschillende opdrachten
• Wie ben ik?
• Wat kan ik / wat vind ik leuk?
• Waar ben ik goed in?
• Wat past bij mij?
• Verkennen (on)mogelijkheden vervolgstudies

Werken aan studievaardigheden
• Plannen
• Studievaardigheden 
• Leren leren



Zelf aanvullen/toelichten

• Hoe wil je bereikbaar zijn?
• Eventueel aanvullen data toetsweken, 

ouderavonden etc. 
• Klassenactiviteiten 
• Start F&M vanaf semester 2
• Medische informatie
• Checken adresgegevens
• Etc.



Tot zover….

Voor vragen: neem gerust contact op de 
mentor.

Tot ziens bij de informatieavond 
profielkeuze in januari 2021!
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