Locatie Potskampstraat

Locatieschoolgids Potskampstraat 2019-2020

In deze locatieschoolgids vindt u informatie over locatie Potskampstraat van het Twents Carmel
College. In onze algemene schoolgids staat aanvullende informatie die voor alle locaties van het
Twents Carmel College geldt. De algemene schoolgids vindt u bij de downloads op onze website.
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Potskampstraat
De locatie Potskampstraat neemt binnen het Twents Carmel College een positie in die er toe doet.
Als excellente vmbo-locatie staan we voor talentontwikkeling, maximale ontplooiing en excelleren. We
gaan voor bovengemiddeld presteren. Onze onderwijskwaliteit is op orde. Samenwerken binnen de
onderwijsketen met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs en met het bedrijfsleven is voor ons
vanzelfsprekend. Het Twentse naoberschap kenmerkt onze gerichtheid en aandacht. Wij staan voor
betrokkenheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, transparantie en verantwoording. De Potskampstraat,
daar kun je een beroep op doen!
We pakken nieuwe, stimulerende en betekenisvolle ontwikkelingen op. Te denken valt dan aan de
nieuwe beroepsgerichte programma’s, top voor talent, toptrajecten de taalklas voor statushouders. Bij
dit alles staat “Maatwerk” steeds centraal.
Op regionaal en landelijk niveau neemt de locatie een passende positie in. Als grote vmbo locatie
nemen we daarin nadrukkelijk ons aandeel. Wij onderstrepen het belang om als onderwijsveld
inbreng te hebben in beleidsvormende organen en contacten te onderhouden met beleidsbepalende
instanties. We geven vorm en inhoud aan de “K van kwaliteit”.
Binding, onderwijs en professionaliteit zijn de items die op deze locatie steeds centraal staan. Hier
zien we echte kansen! Betrokken kernteams dragen positief bij aan al deze onderwerpen. Wij willen
een veilige school zijn waar leerlingen goed kunnen en willen presteren.

Contact
De algemene contactgegevens van de locatie Potskampstraat zijn:
Twents Carmel College
Locatie Potskampstraat
Potskampstraat 2
7573 CC Oldenzaal
Telefoon 0541 53 23 33
Potskampstraat@twentscarmelcollege.nl
De locatieleiding is in handen van een locatiedirecteur.
Kijk hier voor alle contactgegevens

Stichting Carmelcollege
Twents Carmel College is één van de twaalf instellingen die valt onder de Stichting Carmelcollege.
Deze stichting is gevestigd in Hengelo.
Postadres Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO
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Resultaten
Voor meer informatie over de resultaten op het gebied van doorstroom binnen de school,
examencijfers en slaginspercentages verwijzen we u naar de website van Scholen op de kaart:
Doorstroom
Examencijfers
Slagingspercentages

Eerste twee jaar
De onderbouw van de locatie Potskampstraat biedt een breed arrangement voor leerlingen die een
(extra) ondersteuningsbehoefte hebben. Dit doen we mede op basis van een advies van de
Commissie 10-14 van het samenwerkingsverband. Het onderwijs is ingericht in een twee jaar
klassensysteem, met een onderverdeling in klassen met een reguliere BBL tabel en KBL tabel.
We werken met onderscheiden vakken en in een aantal (geïntegreerde) leergebieden.
De inzet is te werken volgens het principe van MHVK (minder handen voor de klas) met een mentor
die een grote begeleidingstaak en verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerlingen heeft.

Lestijden Potskampstraat
Lestijden

Normaal

1e

lesuur

8.30 - 9.15 uur

2e

lesuur

9.15 - 10.00 uur

3e

lesuur

10.00 - 10.45 uur

pauze

10.45 - 11.00 uur

4e

lesuur

11.00 - 11.45 uur

5e

lesuur

11.45 - 12.30 uur

6e lesuur

12.30 - 13.15 uur

pauze

13.15 - 13.45 uur

7e

lesuur

13.45 - 14.30 uur

8e

lesuur

14.30 - 15.15 uur

9e

lesuur

15.15 - 16.00 uur

Toetsweken, ziekte, veranderingen in het docentenbestand kunnen zorgen voor wijzigingen in het
lesrooster. De actuele lesroosters staan op onze website. Dit rooster is leidend.

Ouderbijdrage 2019-2020
Aan ouders vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen we als school extra dingen
voor onze leerlingen doen die we normaal gesproken niet zouden kunnen doen op basis van enkel de
bekostiging van de overheid. Zie voor de formele regeling:
https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ouderbijdrage/
De hoogte van de bedragen en de bestedingsdoelen worden met de ouderraad besproken, waarna
de oudergeleding van de deelmedezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Op verzoek is een
gedetailleerd overzicht beschikbaar.
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Leerlingparticipatie
De leerlingenraad bestaat uit meerdere leerlingen die de locatie vertegenwoordigen tijdens
overlegmomenten met de locatieleiding. De leerlingen mogen meepraten en -denken over
verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk te weten hoe leerlingen ergens over denken,
wat ze vinden én we nodigen ze uit om zelf met ideeën te komen.
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