
Je zit in groep 8; het laatste jaar van de basisschool. De eindtoets, kamp én natuurlijk de 

schoolmusical! Het laatste jaar is een bijzonder jaar: je bent de oudste van de school, 

kent de school van binnen en buiten en hebt er verschillende mensen leren kennen. Na 

de zomervakantie start je op de middelbare school. Je moet misschien een stuk fietsen, je 

krijgt een kluisje, nieuwe vakken en je hebt niet een of twee leerkrachten, maar veel meer. 

Ben je er al klaar voor?  

Voor leerlingen
groep 8
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Welkom op het Twents 
Carmel College!
Op het Twents Carmel College werken we er 

samen aan om jou een geweldige schooltijd 

te bezorgen, zodat jij straks van school gaat 

en je weet wat je wilt en waar je goed in bent. 

Wij ondersteunen, stimuleren en inspireren 

je en kiezen samen wat bij je past en wat je 

nodig hebt. Benieuwd naar je nieuwe school? 

We vertellen je er graag meer over!

De eerste weken op het 

Twents Carmel College

We vinden het belangrijk dat jij je snel thuis 

gaat voelen op onze school, want alleen als 

je lekker in je vel zit kun je goed presteren en 

jezelf ontwikkelen.

Kennismakingsmiddag

Bij ons op school gaan veel dingen anders 

dan op de basisschool. Het wordt dus 

wel even wennen, dat begrijpen we heel 

goed. Docenten van onze school en jouw 

basisschoolleraar gaan na jouw aanmelding 

al met elkaar in gesprek om te zorgen voor 

een ‘warme overdracht’, we proberen je al 

een beetje te leren kennen vóórdat je bij ons 

op  school komt.  Vóór de zomervakantie kom 

jij ook een middag op school om kennis te 

maken.  Begin juni ontvang je de uitnodiging 

voor deze kennismakingsmiddag. Dit is het 

eerste moment waarop je kennismaakt met je 

nieuwe klasgenoten en mentor of coach. 
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De mentor of coach

De mentor of coach is de leraar of lerares 

die jou ondersteunt en het hele schooljaar 

begeleidt. Op de middelbare school heb je 

elk uur een andere leraar, maar de mentor 

is een leraar die klaarstaat voor jou en jouw 

klas. Je hebt elke week een mentoruur of 

coachgesprek en hierin maak je samen 

afspraken hoe je met elkaar omgaat en hoe 

je elkaar kunt helpen. Ook kan de mentor 

je helpen met leren, hoe kun je het beste je 

huiswerk aanpakken, hoe bereid je je voor op 

dat ene proefwerk etc. Op deze manier willen 

we je helpen om het leren wat makkelijker te 

maken. De mentor is ook de docent die de 

contacten met je ouders onderhoudt. En met 

vragen, problemen of opmerkingen kun je 

altijd bij je mentor terecht.

De brugklas

We noemen de eerste twee jaar op de 

middelbare school ook wel de brugklas. 

In de brugklas krijg je veel verschillende 

vakken en docenten. En het is een klas waar 

schoolniveaus gecombineerd worden. Dit 

doen we, zodat jij ontdekt welke opleiding 

het beste bij jou past! Daarnaast is er 

op je nieuwe school veel nieuw. Zoals je 

klasgenoten, van wie je de meeste nog moet 

leren kennen. En het gebouw, dat groter is dan 

je gewend was. Met veel meer leslokalen, 

een kantine en verschillende vaklokalen. Je 

moet er de weg nog leren vinden, maar je 

voelt je vast heel snel thuis. In het nieuwe 

schooljaar hoef je nog niet direct aan de 

slag. Speciaal voor de brugklassers zijn er 

introductiedagen in de eerst schoolweek 

(of schoolweken). Je gaat dan samen met 

je klas, naast de lessen, ook leuke dingen 

doen. Zo leer je elkaar goed kennen. Je 

krijgt van tevoren meer informatie over het 

introductieprogramma van jouw locatie. 

Lesrooster

Het lesrooster is heel belangrijk. Hierop 

staat namelijk welk uur je in welk lokaal 

moet zijn, welk vak je krijgt en van wie je les 

krijgt. Zorg dat je je rooster elke dag bij je 

hebt! Via de website of app ‘Zermelo’ kun 

je jouw rooster bekijken. Als er wijzigingen 

in het rooster zijn vind je dat ook op de 

website of op de app, zo weet je altijd waar 

je moet zijn.
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Boeken

Veel van het lesmateriaal is digitaal 

beschikbaar. Daarnaast werken we met 

boeken. In de aanloop naar het nieuwe 

schooljaar krijg je meer informatie over alle 

aan te schaffen materialen, zoals bijvoorbeeld 

lesboeken, mobiele apparaten, schriften en 

andere materialen. 

Locaties

Op onze website vind je meer informatie over 

de verschillende locaties, kijk gerust eens 

rond! Met ingang van schooljaar 2021-2022 

worden de onderbouw en de bovenbouw 

van de locaties Lyceumstraat en de Thij 

samengevoegd. De onderbouwklassen 

(leerjaren 1 en 2) krijgen dan les op de Thij en 

de bovenbouwklassen (leerjaren 3 tot en met 

6) aan de Lyceumstraat.

Nieuwe vakken

Sommige vakken die je krijgt, ken je al van de basisschool. Andere vakken heten anders of zijn 

helemaal nieuw. Bijna elk vak heeft een andere docent en een ander lokaal.  Hieronder vind je 

een overzicht van de vakken in de brugklas. Welke vakken jij krijgt, is afhankelijk van het niveau 

dat je volgt, want niet alle vakken worden op alle niveaus aangeboden:

•  Nederlands

•  Engels

•  Duits

•  Frans

•  Mens en Techniek 

 (techniek en natuurkunde/scheikunde)

•  Biologie en Gezondheid 

 (biologie en verzorging)

•  Mens en Maatschappij

 (aardrijkskunde, geschiedenis en economie)

•  Wiskunde 

•  Rekenen 

•  Wetenschapsoriëntatie/onderzoekstijd

•  Levensbeschouwing

•  Beeldende Vorming 

 (handvaardigheid en tekenen)

•  Muziek

•  Drama

•  Lichamelijke opvoeding

•  Digitale Geletterdheid

Denekamp

De Thij

Losser

Lyceumstraat

Potskampstraat

Praktijkonderwijs

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/ict_en_onderwijs/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/denekamp/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/de_thij/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/losser/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/potskampstraat/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/
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Ga jij een extra 
uitdaging niet uit de 
weg?
Met maatwerk probeert Twents Carmel 

College beter aan te sluiten op jouw 

talenten. Ben jij bijvoorbeeld heel erg goed in 

wiskunde? Dan kan jij het vak misschien wel 

op een hoger niveau volgen.

Op Twents Carmel College vinden we 

het belangrijk dat jij je talenten volledig 

kan ontdekken en benutten. Dit kan op 

verschillende manieren:

- via verschillende projecten binnen de   

 huidige vakken.

-  via de vwo-extra klassen op de    

 instroomlocaties.

Als je ruimte hebt in je huidige 

onderwijsprogramma kunnen we je op twee 

manieren verschillende projecten aanbieden:

- Een verbredingsmodule. Dan ga je, naast   

 je normale lessen, een onderzoekje doen   

 naar of bereidt je een presentatie voor over  

 een bepaald thema of vraagstuk. 

-  Of een verdiepingsmodule binnen de   

 reguliere vakken, zoals bv. Cambrigde bij   

 Engels, maar dit kunnen ook specialismes   

 zijn, zoals bv. Businessschool bij Economie.

Op de drie instroomlocaties hebben we 

een speciale vwo-extra klas. Als je op de 

basisschool al uitblinkt op school, dan kan 

het zijn dat je een advies hebt gekregen om 

in te stromen in een vwo-extra klas. Dit kan 

niet zomaar, hier gaat een aanmelding en 

selectie aan vooraf, maar samen met je 

ouder(s) en school gaan we kijken of je echt 

gemotiveerd bent. Als je toegelaten wordt, 

volg je het reguliere onderwijsprogramma in 

80% van de onderwijstijd en in de vrijgekomen 

tijd werk je aan opdrachten die speciaal voor 

jou ontwikkelt zijn óf opdrachten die je zelf 

aandraagt.

Op deze manier bieden we je veel 

keuzemogelijkheden om jouw 

nieuwsgierigheid en interesses te prikkelen.
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Heb je wat meer 
ondersteuning nodig?
Het kan zijn dat je wat extra aandacht en 

ondersteuning nodig hebt om een diploma 

te halen. Leer jij bijvoorbeeld beter in kleinere 

groepen? Of heb je extra begeleiding nodig 

op een bepaald gebied. Dan kunnen we je 

verschillende ondersteuningsmogelijkheden 

bieden. Een advies van commissie 10-14 is 

dan nodig.

Voor leerlingen die op de basisschool veel 

moeite hebben met lezen, taal en rekenen, 

is het praktijkonderwijs misschien een goed 

vervolg. Onze locatie voor praktijkonderwijs 

vind je aan de Leliestraat in Oldenzaal. 

Leerlingen uit Oldenzaal en omgeving kunnen 

naar deze locatie. Hier geldt wel dat een 

speciale commissie besluit of een leerling 

naar het praktijkonderwijs mag.

Leerlingen blijven ongeveer tot hun achttiende 

op deze school. Bij het praktijkonderwijs zijn 

de klassen klein, leer je uit boeken en vooral 

in de praktijk. In het derde leerjaar ga je 

ook op stage om dat wat je geleerd hebt in 

het echt te doen. Meer informatie over het 

praktijkonderwijs vind je hier.

https://www.twentscarmelcollege.nl/over_ons/commissie_10_14/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/praktijkonderwijs/
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Op school doe je meer dan 
alleen maar vakken volgen
We vinden het belangrijk dat jij het naar je zin hebt op onze school. Dus naast alle vakken die 

je volgt, organiseren we allerlei andere activiteiten waaraan je mee kunt doen. Of je wordt 

uitgedaagd om zelf wat te organiseren!

Op elke locatie organiseren we verschillende 

muziek- en toneelvoorstellingen. Dus sta je 

graag in de spotlights en hou je van zingen 

en/of acteren? Geef dit dan aan bij je mentor 

en wie weet sta jij straks te shinen!

In de brugklas volg je het vak lichamelijke 

opvoeding, dat is voor iedereen. Maar wil je 

nu extra sporten, dan kun je ook na schooltijd 

meedoen aan extra sportactiviteiten. Ieder 

jaar doet het Twents Carmel College mee 

aan landelijke volleybal-, hockey-, en 

handbaltoernooien en de Olympic Moves.

Samen met de Kiwanis Club Oldenzaal 

organiseren we elk jaar de Kiwanis 

Talent Awards. Deze Talent Awards zijn 

aanmoedigingsprijzen voor leerlingen van alle 

locaties van Twents Carmel College. Op deze 

manier willen we leerlingen met veel talent op 

een bepaald gebied extra stimuleren. Ontdek 

jij je talent op onze school? Of ben je al ergens 

heel erg goed in? Misschien win je hiermee wel 

een award én prijzengeld op je nieuwe school!

Kom alvast kijken
Wij kunnen je nu natuurlijk van alles vertellen 

over onze school, maar het beste is toch als 

je zelf komt kijken. Je krijgt dan een goede 

indruk van het gebouw en van de sfeer in 

het gebouw. Elk jaar organiseren we op onze 

locaties een Open Huis. Daar zijn ook je ouders 

van harte welkom.

Open Huis

De Open Huizen in 2021 zijn op:

Denekamp – dinsdag 19 januari 2021

de Thij – dinsdag 19 januari 2021

Losser – dinsdag 19 januari 2021

Potskampstraat – woensdag 13 januari 2021

Praktijkonderwijs – dinsdag 12 januari 2021

Je bent, samen met je ouders, van harte 

welkom tussen 18.00 en 20.30 uur. 
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Hoe meld ik mij aan?
Wij versturen onze aanmeldingsformulieren 

in oktober naar jouw eigen basisschool. Je 

ouders of verzorgers vullen dit formulier 

samen met jouw juf of meester van groep 8 in. 

Op dit formulier staan jouw officiële gegevens 

en welke toelatingsadviezen je mee krijgt. Dit 

ingevulde en ondertekende formulier moet 

uiterlijk 13 maart 2021 bij ons binnen zijn. De 

basisschool levert dit formulier bij ons in.

Locatie Denekamp – Jacqueline Oude Aarninkhof

Locatie de Thij – Susan Meulenbroek

Locatie Losser – Bart Oosting

Locatie Potskampstraat – Marieke Hendriksen

Locatie Praktijkonderwijs – Lianne Olymulder

Contactpersonen
Wil je meer weten over het aanmelden of over 

het eerste jaar op je nieuwe school? Op elke 

locatie hebben we één aanspreekpunt over 

de start bij ons op school:


