
1

INFORMATIEBOEKJE



2

Het Twickel College Delden heet u van harte welkom op de informatieavond voor de 
ouders van leerlingen van groep 8 basisonderwijs. Hieronder vindt u het programma.

U ziet dat er drie informatierondes zijn. De 
meeste voorlichtingen worden tijdens deze 
rondes drie keer aangeboden. Wij wensen u 
een goede, informatieve avond. 

Vriendelijke groet, mede namens het team 
van de vestiging,
Jackie Bosch
teamleider Het Twickel College Delden

Programma 
19.15 uur Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur Presentatie in de hal 

20.15 uur Informatieronde 1 (25 minuten)
20.45 uur Informatieronde 2 (25 minuten)
21.15 uur Informatieronde 3 (25 minuten) 

21.40 uur Einde avond

Welkom op Het Twickel College Delden

Leren met plezier!

Begane Grond Meer info

Lokaal 1 LiNK>> Cursussen Pagina 22

Lokaal 5 Rots en Water Pagina 9

Lokaal 6 LiNK>> Cursus Robotica Pagina 22

Eerste verdieping Meer info

Lokaal 11 Rekenvaardigheid (Ronde 1 en 2) Pagina 18-19

Lokaal 12 Differentiatie Pagina 10

Lokaal 13/14 Leren en werken in het vmbo Pagina 10

Lokaal 15 Begeleiding, ondersteuning en dyslexie Pagina 11-13

Lokaal 16 Sport+ Pagina 23

Lokaal 17 Projectonderwijs HA/TH Pagina 14

Lokaal 19 Onderwijs met iPads (Ronde 2 en 3) Pagina 16

Personeelskamer Vragen aan de ouderraad en schoolleiding -
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6  Ons onderwijs
8  Onze school
10  Onderwijs op maat
11  Begeleiding & ondersteuning 
13  Dyslexie
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ONS ONDERWIJS
ONDERWIJSNIVEAUS EN DOORSTROMING

Niveaus op Het Twickel College Delden

Het Twickel College Delden is een breed instroompunt. Dit betekent dat wij onderwijs verzorgen 
voor twee jaar op vijf niveaus. In de praktijk zijn die niveaus weggezet in vier dakpanklassen:

HAVO HA ATHENEUM

VMBO Theoretische Leerweg TH HAVO

VMBO Kaderberoepsgericht KT VMBO Theoretische Leerweg

VMBO Basisberoepsgericht BK VMBO Kaderberoepsgericht

Doorstroommogelijkheden na klas 2

Na twee brugjaren in Delden hebben leerlingen de volgende doorstroommogelijkheden:

Klas 1 en 2 
(Delden)

3e 
jaar

4e 
jaar

5e jaar / vervolg 6e jaar / vv (vervolg)

HA
Atheneum A3 A4 A5 A6

Universiteit  
of HBO

Havo H3 H4 H5
HBO of

Atheneum 5
TH

vmbo-TL TL3 TL4
ROC niveau 3, 4 of

Havo 4
KT

vmbo-K KBL3 KBL4 ROC niveau 3, 4

BK
vmbo-B BBL3 BBL4 ROC niveau 1, 2
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KT: VMBO-K/VMBO-T
Speerpunten: persoonlijke aandacht, kleine klassen, kortere teksten, huiswerkbegeleiding.
Een leerling komt in aanmerking voor de KT als het advies van de basisschool dit aangeeft. 
We verwachten dat:
• vmbo-tl-niveau geen struikelblok is voor de leerling,
• de scores in het Leerlingvolgsysteem overwegend II, III, IV zijn.

BK: VMBO-B/VMBO-K
Speerpunten: mentor geeft zo veel mogelijk vakken, strakke begeleiding, huiswerkbegeleiding.
Een leerling komt in aanmerking voor de BK als het advies van de basisschool dit aangeeft. 
We verwachten dat:
• de leerling praktisch is ingesteld (het doe-type),
• de scores in het Leerlingvolgsysteem overwegend III, IV en V zijn.

Lesgeven op het hoogste niveau

Wij geven in onze ‘dakpanklassen’ les op het hoogste niveau. Op die manier willen we onze 
leerlingen uitdagen. De kenmerken van de niveaus zijn:

HA: HAVO/ATHENEUM
Speerpunten: zelfstandig studeren, uitdaging, werken met iPad, hoog tempo, verbreding en verdieping 
van de lesstof, projecten.
Een leerling komt in aanmerking voor de HA als het advies van de basisschool dit aangeeft. 
We verwachten dat:
• atheneumniveau geen struikelblok is voor de leerling,
• de scores in het Leerlingvolgsysteem (LVS) overwegend I, II zijn.

TH: VMBO-TL/HAVO
Speerpunten: zelfstandig werken, differentiatie, werken met iPad, van kennis reproduceren naar inzicht 
ontwikkelen, projecten.
Een leerling komt in aanmerking voor de TH als het advies van de basisschool dit aangeeft. 
We verwachten dat:
• havo-niveau geen struikelblok is voor de leerling,
• de scores in het Leerlingvolgsysteem overwegend I, II, III zijn.
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ONZE SCHOOL
WAT GEBEURT ER ALLEMAAL?

Bruisende school

Wij zijn een bruisende school. Dat betekent dat er naast de reguliere 
lessen heel veel andere dingen te doen zijn voor onze leerlingen: 
vakoverstijgende cursussen bij LiNK>>, het jaarlijks terugkerende 
spektakel Twickel On Stage met muziek, poëzie, film en dans, 
Sport+, Talentmaximalisatie 2 vwo, maar ook veel activiteiten die 
aansluiten bij de actualiteit en die leerlingen bewust maken van 
maatschappelijke problemen.
Zo hebben leerlingen een energiescan van de school gemaakt 
en bedenken ze duurzame plannen voor het project HofPower 
10-10-10 van de gemeente Hof van Twente. Daarnaast hebben 
ze dit schooljaar voorlichting gehad over (fiets)veiligheid in het 
verkeer en waren er het Discofeest en de Twickelloop, de jaarlijkse 
hardloopwedstrijd van de school. Ook hebben tweedeklassers 
een eigen voetbaltoernooi georganiseerd, komen er regelmatig 
bedrijven en actieve ouders langs voor gastlessen en wordt er 
alweer volop gewerkt aan een excursie naar Münster en onze 
jaarlijkse kerstactie.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een lesdag bestaat uit maximaal zes klokuren en duurt normaal gesproken tot 15.15 uur. 
Verreweg de meeste lessen duren 60 minuten, maar sommige ook 30 of 90 minuten. 
Alle lessen zijn zonder tussenuren ingeroosterd. In deze tijd geven wij de vaklessen en 
werken de leerlingen gemiddeld elke dag één uur in het Open Leer Centrum (OLC). 
Daar werken ze onder begeleiding van hun vakdocenten en assistenten aan hun 
schooltaken. Leerlingen in de TH- en HA-klassen werken aan projecten. De taken en 
opdrachten bestaan voor het vmbo uit onderdelen van de normale lesboeken, met 
daarbij soms extra opdrachten of projecten. 
De leerlingen kunnen ook alleen of in kleine groepjes door onze leercoaches apart 
worden genomen voor extra les in een bepaald vak of voor persoonlijke begeleiding. 
Denk daarbij aan vaardigheidstrainingen of het inhalen van een eventuele achterstand.
Bij ziekte of afwezigheid van een docent worden de lessen opgevangen. Dit kan, omdat 
we met een schaduwrooster voor inval werken. Soms wordt het rooster omgezet, zodat 
leerlingen eerder naar huis kunnen.
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Rots & Water

Alle leerlingen in klas 1 krijgen lessen 
Rots en Water ingeroosterd. Dit is een 
psychofysieke weerbaarheidstraining 
om hun zelfvertrouwen te versterken, 
sociaal vaardiger te worden, goed te 
leren omgaan met conflicten en hun 
weerbaarheid te vergroten.

Omdat ook groepsdynamica een grote 
invloed heeft op het leef- en leerklimaat 
in een klas en jongens en meiden soms 
verschillend op elkaar reageren, wordt 
deze les afwisselend voor jongens en 
meiden gegeven. Om deze training 
te geven, hebben vier docenten een 
speciale opleiding gevolgd.

Mentoraat

Wij zijn erg trots op onze mentoren, want 
de mentor is op onze school de spil in 
het begeleiden en het wel en wee van 
leerlingen. Onze mentoren onderhouden 
ook nauw contact met ouders. Dit 
gebeurt meestal via e-mail, maar ook 
door gesprekken. Zeker in het vmbo 
sturen de mentoren wekelijks een e-mail 
naar de ouders van hun klas met daarin 
informatie over lopende zaken.

Ouderraad

De ouderraad in Delden is een actieve 
raad. Ouders denken en praten kritisch 
mee over beleidszaken die direct te 
maken hebben met de kwaliteit van het 
onderwijs en het welbevinden van de 
leerlingen op school. Leden van de raad 
zijn aanwezig bij activiteiten zoals die van 
vanavond, maar ook het Open Huis  
(dinsdag 24 januari 2017) en het 
afscheid van onze tweede klassers. Ook 
organiseert de ouderraad,  indien nodig, 
een thema-avond.
Omdat bijna elke klas een 
vertegenwoordiger in de ouderraad heeft 
afgevaardigd, is deze werkgroep een 
mix tussen een (klassieke) ouderraad en 
klankbordgroep. Persoonlijke kwesties 
worden in de raad niet besproken, daar is 
het lijntje met de mentor voor. 
Door de opzet van onze ouderraad is het 
wel mogelijk om zaken die spelen in een 
klas, via de desbetreffende afvaardiging, 
op een hoger plan te tillen en in de raad 
bespreekbaar te maken. Leden zitten 
doorgaans twee jaar in de raad.

Leerlingenraad

Ook hebben wij een actieve 
leerlingenraad die regelmatig 
onder leiding van enkele docenten 
vergadert over zaken die de leerlingen 
bezighouden. In deze raad zitten 
vertegenwoordigers uit alle klassen. De 
raad heeft meegedacht over de wekelijkse 
verkoop van broodjes in de kantine en 
over de inrichting van het schoolplein, 
met o.a. een mooie voetbalkooi als 
resultaat. Momenteel zijn de leerlingen 
ook aan het nadenken over gezonde 
snacks in de kantine. Dit heeft al geleid 
tot de aanschaf van tosti-ijzers, waardoor 
minder brood in de prullenbak belandt.
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ONDERWIJS OP MAAT
DE PERFECTE PLEK VOOR IEDER KIND

Aansluiting op de basisschool
Basisscholen stimuleren een actieve en zelfstandige rol van leerlingen. Daarbij staan de 
mogelijkheden van elk kind afzonderlijk centraal: adaptief onderwijs. Ook op Het Twickel College 
Delden kijken we naar het kind en de begeleiding, coaching en uitdaging die het nodig heeft. 
Ook wij gebruiken weektaken en in het vmbo krijgen leerlingen elke dag een moment waarop zij 
daaraan kunnen werken.

Maatwerk
Leerlingen verschillen. In één klas zitten 
leerlingen die goed zijn in wiskunde 
en moeite hebben met Engels. In 
diezelfde klas zitten leerlingen bij wie 
het tegenovergestelde het geval is. Een 
standaardrooster, met vaste groepen en 
vaste leseenheden op vaste momenten 
verdraagt zich daar niet altijd even 
goed mee. Daarom zoeken we naar 
vormen om ons onderwijs anders 
en meer flexibel te organiseren. Zo 
hoeft niet elke leerling zich op precies 
dezelfde manier door de leerstof van 
een bepaald vak heen te werken, 
maar wordt rekening gehouden met 
verschillen in belangstelling, leerstijl, 
capaciteiten en tempo. Op onze school 
is daarom een deel van het rooster 
flexibel. In het vmbo werken leerlingen 
gemiddeld één les per dag onder 
begeleiding van hun vakdocenten 
en leercoaches aan taken voor de 
verschillende vakken. In de HA- en TH-
klassen een dagdeel aan projecten. Om 
de leerlingen de benodigde faciliteiten 
hiervoor aan te bieden, werken ze 
op een centrale plek in het gebouw, 
het Open Leer Centrum (OLC). Het 
werken met weektaken en studiewijzers 
zorgt er voor dat leerlingen bij 
eventuele lesuitval ook gewoon kunnen 
doorwerken aan hun taken.

Gespreksavonden met ouders
Als kinderen de basisschool verlaten en eenmaal 
op de middelbare school zitten, verandert er 
veel in hun leven en in dat van hun ouders, mede 
door de puberteit. Daarom zijn er voor de ouders 
van eersteklassers drie oudergespreksavonden 
waarbij ouders met elkaar in gesprek gaan aan 
de hand van thema’s die hen en hun kinderen 
bezighouden.
Aan de orde komen o.a. hoe je je kind kunt 
begeleiden in het ‘leren leren’, het loslaten en 
vrijheid geven in gebondenheid, zelfvertrouwen 
versterken, ruzies en conflicten oplossen, 
risicovolle gewoontes, enzovoort. 
De avonden worden verzorgd door docenten van 
onze school die hiervoor speciaal zijn opgeleid, 
eventueel in samenwerking met externe 
experts.
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Keuze voor bijzondere talenten
Aanleg en talent voor sport? Een leerling kan na zijn of haar tijd op Het Twickel College Delden 
op de bovenbouwvestigingen in Hengelo kiezen voor een bijzonder examenvak: BSM (havo/vwo) 
of LO2 (vmbo). Dit zijn examenvakken met een apart examenprogramma dat wordt afgesloten 
met een cijfer. Dit cijfer komt ook op het diploma te staan. BSM wordt aangeboden op Het 
Twickel College Hengelo. LO2 wordt aangeboden op Avila College en op VMBO de Spindel.
Veel interesse in Muziek? Muziek bieden we ook als examenvak aan. Creatief en aanleg 
voor vormgeving? Tekenen en Handvaardigheid zijn twee te kiezen vakken met bijzondere 
aandacht voor multimedia. Belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken? Ook 
Maatschappijwetenschappen is een examenvak. Dit zijn volwaardige examenvakken, net zoals 
wiskunde, natuurkunde, Nederlands of Engels. Ze vormen een prima voorbereiding op bepaalde 
studierichtingen in MBO, HBO of universiteit.

BEGELEIDING en ONDERSTEUNING
SAMEN BEREIKEN WE MEER

Vakdocenten
Begeleiden, signaleren en stimuleren van 
leerlingen vindt in eerste instantie in de 
vaklessen plaats. Het team vakdocenten 
heeft regelmatig contact met de mentor. 
Niet alleen over de resultaten van 
leerlingen, maar ook over het wel en wee 
van de klas.

Trainingen
Wij kijken vanaf het begin goed naar 
het welbevinden en de motivatie van 
leerlingen. Als blijkt dat een leerling 
faalangstig is, bestaat de mogelijkheid om 
mee te doen aan een zekerheidstraining 
die hem of haar meer zelfvertrouwen 
geeft. Studievaardigheden zijn een 
belangrijk onderdeel van deze training.
Voor leerlingen die behoefte hebben aan 
extra ondersteuning bij het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden is er de 
mogelijkheid deel te nemen aan een 
sociale vaardigheidstraining. Dit gebeurt 
op advies van de mentor en in goed 
overleg met ouders. Tijdens deze training  
krijgen leerlingen ‘gereedschap’ om  voor 
nu en later sterker te staan zowel in hun 
persoonlijke leven als in contact met 
anderen. Alle trainingen vinden op school 
plaats.

Wenweek en Sterk mentoraat 
We beginnen elk schooljaar met een wenweek, 
waarin we de leerlingen laten kennismaken met 
hun nieuwe klasgenoten, onze school en de 
manier waarop wij ons onderwijs aanbieden. 
Daarbij worden ze erg intensief begeleid door 
hun mentor.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor 
ouders en leerlingen waar het gaat om de 
algemene gang van zaken op school. De mentor 
heeft intensief contact met ouders, via e-mail 
of telefoon, zeker als er bijzonderheden te 
melden zijn over een leerling of als er bijzondere 
activiteiten zijn op school.
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Zorgfunctionaris
Op elke locatie van Het Twickel College zijn 
één of meer zorgfunctionarissen werkzaam. 
Het gaat hier om zorg voor leerlingen bij 
wie het moeilijk is aan te wijzen, waardoor 
hun schoolprestaties niet overeenkomstig 
de verwachtingen zijn. Veelal is er sprake 
van psychosociale problematiek. De 
zorgfunctionaris heeft nauw contact met de 
mentoren en de teamleider. Daarnaast heeft 
de zorgfunctionaris een functie als luisterend 
oor en vertrouwenspersoon voor leerlingen. 

Hulplessen en coaching
Leerlingen in de BK– en KT-stroom werken elke dag gemiddeld een klokuur in het 
Open Leer Centrum aan hun weektaak. Tijdens deze les kunnen leerlingen (alleen 
of in kleine groepjes) door onze leercoaches apart worden genomen voor extra les 
in een bepaald vak of voor persoonlijke begeleiding, training of het inhalen van een 
achterstand (bijvoorbeeld vanwege ziekte).

Onderwijsassistent
Op diverse momenten kan een 
onderwijsassistent of leercoach worden 
ingezet voor extra begeleiding en 
ondersteuning van een individuele leerling 
of een groep leerlingen. Dit kan hulp zijn bij 
het aanleren van studievaardigheden, hulp 
bij een specifiek vak of extra ondersteuning 
bij de praktijklessen. Een aantal van onze 
onderwijsassistenten heeft trainingen gevolgd 
op een bepaald gebied en zijn expert in 
bijvoorbeeld ‘leren leren’, ‘beelddenken’ of 
ICT.

Minder docenten voor de BK-klas
Op Het Twickel College Delden krijgen de leerlingen uit de klassen op BK-niveau les van een 
mentor die zo veel mogelijk verschillende vakken geeft aan deze klas. Op die manier heeft de 
mentor de hele week intensief contact met de leerlingen en hoeven de leerlingen minder vaak 
te ‘schakelen’, doordat ze bekend raken met de aanpak van hun groepsdocent.
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DYSLEXIE
HOEFT GEEN BELEMMERING TE ZIJN

Overdracht basisschool 
Het Twickel College is bewust een ‘dyslexievriendelijke school’, want we vinden het belangrijk 
dat alle leerlingen zich bij ons thuis voelen. Voordat leerlingen hier komen, bespreken we hun 
leergeschiedenis met de basisschool. De meeste leerlingen met dyslexie komen al bij ons binnen 
met een verklaring. Zij zijn hierdoor vanaf het begin van het nieuwe schooljaar in beeld.
Dyslexie komt echter niet altijd aan het licht op de basisschool. Een aantal leerlingen valt pas 
op in de brugklas, of nog later. Bij deze leerlingen wordt, indien nodig, de signaleringstoets 
afgenomen uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Dyslexieverklaring en -pas
Een leerling met een geldige 
dyslexieverklaring ontvangt op Het Twickel 
College een dyslexiepas. Op deze pas staan 
de extra voorzieningen vermeld die voor 
leerlingen met dyslexie gelden:
• proefwerken en schriftelijke overhoringen in 

een duidelijk leesbaar lettertype.
• óók mondelinge overhoringen bij de  

moderne vreemde talen.
• tijdverlenging bij schriftelijke overhoringen en 

proefwerken.
• zo nodig aangepaste spellingsbeoordeling.

Begeleiding dyslexie
Leerlingen met dyslexie hoeven geen 
programma buiten de gewone lessen te 
volgen. De nieuwe vaardigheden die ze zich 
eigen moeten maken, worden klassikaal 
aangeboden. Denk daarbij aan het maken 
van huiswerk, het leren van woordjes bij 
vreemde talen, het leren van proefwerken of 
overhoringen, het leren omgaan met werk– 
en projecturen en leren plannen.

Dyslexiecoach
Op school is een dyslexiecoach aanwezig. 
Dat is een medewerker met een speciale taak 
en heeft extra kennis en ervaring verworven 
met betrekking tot dyslexie. 

De mentor blijft het eerste aanspreekpunt 
binnen de school, zowel voor de leerling met 
dyslexie als zijn/haar ouders. Indien nodig 
kan een leerling met dyslexie voor specifieke 
vragen terecht bij de dyslexiecoach.

Belangrijk is dat de leerling met dyslexie  
leert wat zijn/haar zwakke en sterke punten 
zijn, leert welke aanpak het beste werkt en 
hulp vraagt waar dat nodig is, zodat hij/zij 
steeds zelfstandiger met zijn/haar probleem 
weet om te gaan. 
De bedoeling is dat de leerling inzicht krijgt 
in wat zijn/haar hulpvraag inhoudt en wat 
de gevolgen daarvan zijn voor het eigen 
handelen.

Geen belemmering
Onze ervaring leert dat dyslexie geen  
belemmering vormt om het einddiploma 
te halen, zolang een leerling een serieuze 
werkhouding aanneemt en voldoende  
capaciteiten heeft voor het niveau van 
onderwijs.

Leesondersteuning
Op het computernetwerk van school staat het 
programma ClaroRead. Leerlingen kunnen 
met dit programma de tekst op hun compu- 
terscherm laten voorlezen.
Daarnaast bieden wij op school de moge- 
lijkheid om gratis de beschikking te krijgen 
over ingesproken lesboeken (Daisybestanden 
met de benodigde voorleessoftware). 
Leerlingen kunnen op deze manier thuis ook 
hun schoolboeken laten voorlezen.
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PROJECTONDERWIJS HA/TH
WERKEN AAN TOEKOMSTGERICHTE VAARDIGHEDEN

Projectonderwijs?
In 2014 zijn we in de HA- en TH-klassen 
gestart met projectonderwijs. Leerlingen 
werken onder begeleiding individueel of 
in groepjes aan projecten voor een aantal 
vakken. Deze projecttijd staat als ProjectUur 
(PU) op het rooster vermeld. 
Leerlingen krijgen daarmee naast klassikale 
lestijd ook de kans zich te ontwikkelen door 
projecten te maken in PU voor dat vak. De 
projecten hebben elk een looptijd van zes 
weken.

21st Century Skills
Wat houden deze vaardigheden voor onze toekomstige maatschappij nu in? Naast taal en  
rekenen en de kernvakken zijn de volgende vaardigheden van groot belang:

• Communiceren,
• Samenwerken,
• Plannen en organiseren, 
• Informatie verzamelen en beoordelen, 
• Evalueren,
• Creativiteit,
• Kritisch denken,
• ICT-geletterdheid.

Daarnaast willen we leerlingen een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding 
meegeven.

Vaardigheden naast inhoud: kennen en kunnen
Zoals eerder genoemd, houden we graag rekening met verschillen in belangstelling, capaciteiten, 
leerstijl en tempo van leerlingen. Wat voor alle leerlingen echter hetzelfde is, is dat zij leven in de 
samenleving van de 21ste eeuw. Wat moeten jongeren nu leren 
om optimaal voorbereid te zijn op de toekomstige maatschappij 
waarin zij gaan studeren en werken? 
Inhoudelijk werken de leerlingen aan de projecten per vak, maar 
daarnaast leren ze ook vaardigheden die ze breder in kunnen 
zetten. Nu en in de toekomst.

14
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Kop-romp-staart?
Om de leerlingen gestructureerd met projecten te laten werken, hebben we gekozen voor een 
duidelijke opzet die bij elk project hetzelfde is. Wij noemen deze opzet ‘Kop-romp-staart’. 
Leerlingen maken hun planning (de Kop) voorafgaand aan de eigenlijke opdracht (de Romp). 
In deze planning zijn het doel of de doelen, de afspraken, taakverdeling en tijdsduur duidelijk 
vastgelegd.
De Romp (de feitelijke projectopdracht) verschilt per project. De vakdocenten verzorgen de 
inhoud van deze projecten, die in principe los staan van de taken waaraan de leerlingen tijdens 
de instructielessen werken.
Na afloop van het project maakt elke leerling individueel een evaluatie (de Staart). Daarbij gaat 
het om een kritische blik op de samenwerking en het eindproduct. Leerlingen beoordelen of de 
door hun gestelde doelen zijn behaald.
De Kop en de Staart zijn bij alle projecten in alle klassen hetzelfde. Op die manier werken we 
tijdens de twee jaren op Het Twickel College in Delden bij alle ProjectUren hetzelfde, zodat 
gedegen planning en evaluatie onderdeel worden van de werkwijze van onze leerlingen.

Stand van zaken
We hebben na het afgelopen schooljaar 
opnieuw enkele verbeteringen doorgevoerd 
die het werken aan de projecten voor de 
leerlingen duidelijker, gestructureerder, maar ook 
aantrekkelijker en uitdagender maken. Zo kiezen 
de leerlingen tegenwoordig zelf speerpunten uit 
een aantal vooropgestelde doelen.  
Op die manier nemen ze verantwoordelijkheid, 
werken ze naar een duidelijk doel toe en kan 
de docent na afloop van de taak ook heel 
precies met de leerling evalueren of de gekozen 
leerdoelen gehaald zijn.

Toekomst
Ons projectonderwijs is volop in 
ontwikkeling. Wij evalueren de projecten 
regelmatig op inhoud en op uitvoering. 
Ook kijken we buiten de muren van onze 
school naar kennis en ervaring bij andere 
scholen en docenten. Op die manier 
kunnen we ons (project)onderwijs continu 
blijven verbeteren.

15



16

ONDERWIJS MET iPADS
STEEDS DIGITALER EN ADAPTIEVER

Waarom iPads?
Wij zijn een vooruitstrevende school. 
Dat hebben wij in het verleden met 
onderwijsvernieuwing laten zien en dat willen 
wij in de toekomst blijven doen. Daarom 
zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe en 
effectieve manieren om de kwaliteit van ons 
onderwijs te verbeteren. 
Om onze leerlingen op een moderne manier 
effectief op maat te bedienen, zijn wij in 2013 
gestart met twee iPadklassen in havo/ 
atheneum. Inmiddels werken naast alle HA-
klassen ook de 1TH-klassen met iPads en 
gebruiken de leerlingen in de BK-klassen 
klassensets iPads.

Digitaal Werken
Uiteraard werken we ook in deze klassen 
nog wel met pennen en schriften, maar 
de leerlingen beschikken nu bij veel 
vakken over digitaal materiaal naast de 
papieren lesboeken. Onze docenten 
blijven zich ook oriënteren op nieuwe 
werkvormen waarin het werken met 
een eigen tablet centraal staat als 
hulpmiddel. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan interactieve presentaties en quizzen. 
Alle lokalen in het schoolgebouw zijn 
voorzien van Apple TV. Hiermee kunnen 
docenten en leerlingen hun scherm in 
een handomdraai klassikaal delen via 
een beamer of digitaal schoolbord. 

Voordelen
Het werken met een iPad versnelt en vergemakkelijkt vele processen in het onderwijs. Dit 
apparaat kent geen opstarttijd of trage virusscanners: je kunt direct aan de slag. Alle apps, 
opdrachten en naslagwerken zijn meteen binnen handbereik. Veel van deze bronnen zijn ook 
interactief en brengen de leerlingen op verschillende manieren in aanraking met de leerstof.
Daarmee spreek je niet alleen de goede lezers aan, maar ook de doeners 
en de visueel ingestelde leerlingen. Zo biedt digitaal ondersteund onderwijs 
docenten en leerlingen de mogelijkheid om hun taken nog beter af te 
stemmen op individuele behoeftes. 
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Hoe verder?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 breiden wij ons 
iPadonderwijs verder uit naar de 2TH-klassen.

Doorlopende leerlijnen  
en studievaardigheden

“Heeft het zin als mijn kind in de onderbouw met een eigen device leert 
werken, terwijl dit op jullie bovenbouwlocatie in Hengelo niet het geval 
is?”. Die vraag krijgen wij vaak.
Zoals hiernaast aangegeven zien wij het gebruik van tablets als een 
hulpmiddel en niet als een doel. Tablets helpen om onze leerlingen 
belangrijke onderzoeks– en studievaardigheden bij te brengen waarvan 
zij hun leven lang profijt hebben. 
Het al dan niet met een iPad werken in de lessen in de bovenbouw doet 
daar niets aan af. In zijn eigen studietijd zal de leerling toch gebruik 
blijven maken van wat hij in de onderbouw geleerd heeft. Daarnaast 
gaan de leerlingen in Hengelo ook meer digitaal werken op laptops in 
het nieuwe schoolgebouw aan de Woolderesweg.
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TAAL en REKENEN
AANDACHT VOOR BASISVAARDIGHEDEN

Maatschappelijke vraag
Er is de laatste jaren in de maatschappij 
veel kritiek geweest op de taal– en 
rekenvaardigheid van onze jongeren. Er 
wordt vaak gezegd: “de kinderen lezen 
en rekenen slecht, ze kennen steeds 
minder woorden en hun resultaten 
blijven achter bij onze verwachtingen.”
Door nieuwe wetgeving met betrekking 
tot het taal- en rekenniveau van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs 
moeten leerlingen die vanaf 2014 
examen doen, voldoen aan bepaalde 
wettelijk vastgestelde niveaus op het 
gebied van taal en rekenen.
Wij zijn vroeg ingesprongen op deze 
nieuwe eisen; al sinds 2009 staat 
Taalvaardigheid op het rooster; een jaar 
later zijn we ook met Rekenvaardigheid 
begonnen.

Taalvaardigheid?
Het vak Taalvaardigheid wordt in alle klassen 
wekelijks gegeven naast Nederlands en de 
moderne vreemde talen zoals Engels, Duits en 
Frans. We werken voornamelijk met de methode 
NieuwsBegrip, waarbij leerlingen wekelijks een 
actuele en interessante tekst te lezen krijgen.
Daarbij maken we gebruik van een speciale 
didactische aanpak die vooral gericht is 
op verschillende manieren van lezen en 
woordenschat. Het doel is dat leerlingen 
zelfstandiger en zelfverzekerder om kunnen gaan 
met lange teksten.

Waarom een apart vak?
Wij zijn van mening dat begrijpend lezen 
een algemene studievaardigheid is, 
die bij alle vakken (van aardrijkskunde 
tot Nederlands en van Duits tot 
natuurverkenning) van groot belang 
is. Daarom besteden we graag 
meer aandacht aan deze belangrijke 
vaardigheid dan alleen tijdens de 
lessen Nederlands. Door een apart vak 
op het rooster te zetten, kunnen we 
ondersteuning bieden aan andere vakken 
waarbij lezen van groot belang is.
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Meten
Onze aanpak leidt meetbaar 
tot betere resultaten. We 
nemen bij Taalvaardigheid en 
Rekenvaardigheid aan het begin van 
het schooljaar een toets af die het 
instapniveau van een leerling meet. 
Aan het eind van het schooljaar 
doen we een resultaatmeting. Zo 
kunnen we per leerling zien welke 
winst er is behaald. 
Ook toetsen we bij beide vakken 
tussentijds met overhoringen. Zo 
kunnen we precies zien hoe de 
leerlingen alle lessen en toetsen 
gemaakt hebben. 

Rekenvaardigheid?
Tijdens de lessen Rekenvaardigheid werken de 
leerlingen onder begeleiding van een docent 
wiskunde aan belangrijke rekenvaardigheden. 
Voor deze lessen gebruiken we de methode 
Studyflow.

Doorlopende leerlijn
Taal en rekenen waren voor uw kind op de basisschool 
al belangrijke onderdelen. Met ons lesmateriaal 
voor Taalvaardigheid en Rekenvaardigheid bouwen 
we aan een goede doorlopende leerlijn. We vinden 
het belangrijk om actief te werken aan een goede 
aansluiting met de basisschool.

Deze methode is praktisch in gebruik en sluit uitstekend 
aan bij de lesmethode die bij het vak wiskunde wordt 
gebruikt. Bij het werken met Studyflow kunnen de 
leerlingen controleren of ze een som goed of fout hebben 
gemaakt. Ook is het rekenen zonder rekenmachine erg 
belangrijk tijdens de lessen.

Extra oefening in begrijpend lezen en rekenvaardigheid 
voor alle leerlingen, naast de vakken Nederlands en 
wiskunde.
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TALENTMAXIMALISATIE
EXTRA UITDAGING VOOR TOPTALENTEN

Talentmaximalisatie?!
Wij vinden extra uitdaging voor 
slimme en nieuwsgierige leerlingen 
net zo belangrijk als de zorg en extra 
ondersteuning voor leerlingen die het 
leren niet komt aanwaaien. 
Leerlingen van onze school 
doen daarom al jaren mee met 
verschillende programma’s die tot 
doel hebben om meer uitdaging te 
bieden aan talentvolle leerlingen en 
deze leerlingen te motiveren voor 
hoger onderwijs.

Uitdagend onderwijs
Voor sommige leerlingen is het reguliere 
onderwijsaanbod niet uitdagend genoeg. Je kunt 
ze in een atheneum/havoklas plaatsen en uit de 
moeilijkste vwo-lesboeken laten werken, maar zij 
willen méér leren. Of anders leren.
Voor hen komt een ander onderwijsaanbod in zicht: 
schooloverstijgende projecten en masterclasses 
samen met gelijkgestemde leerlingen van andere 
scholen. Vaak hebben deze leerlingen duidelijke 
voorkeuren en interesses en kunnen zij heel goed 
een verdiepingscursus kiezen uit een breed aanbod.
Onze school neemt daarom al geruime tijd deel 
aan twee Twentse initiatieven om leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs uit te dagen en te motiveren.

Talentmaximalisatie Twente (TMT)
Één van die initiatieven is het samenwerkings-verband Talentmaximalisatie Twente. Daarin werken 
ongeveer twintig middelbare scholen uit de regio samen met de Universiteit Twente, Saxion 
Hogeschool, Artez en Rijksmuseum Twenthe.
Het uitgangspunt van TMT is: ‘’Meer uitdaging voor talentvolle leerlingen. Meer leerlingen 
motiveren voor de hogere onderwijsinstellingen. Belangrijke doelen zijn o.a. leerlingen laten 
kennismaken met de vervolgopleidingen en kennis uitwisselen tussen vakdocenten van de 
deelnemende scholen.’’
Docenten van Het Twickel College Delden bezoeken jaarlijks het minicongres dat telkens in het 
teken staat van uitdaging voor de leerlingen. Zij delen daar hun kennis en ervaring met collega’s 
van andere deelnemende scholen. Op die manier zijn we in staat altijd de laatste ontwikkelingen 
te volgen en de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.
Onze leerlingen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan workshops op het gebied van 
computers hacken, priemgetallen en geheimschrift, beeldhouwen en mixed-media art / cross 
media design.
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Pre-University (Pre-U)
Een ander initiatief is de Pre-U van Universiteit Twente. Nieuwsgierige 
vwo-scholieren uit klas 1 tot en met 6 kunnen aan de Universiteit Twente 
een Masterclass volgen. Dat is een wetenschappelijk onderwijsprogramma, 
bedoeld voor scholieren die zich graag verdiepen in één van de 
onderzoeksthema’s van de UT.
In een Masterclass komen vrijwel alle aspecten voorbij die horen 
bij universitair onderwijs. Het vormt daardoor dus ook een goede 
inhoudelijke kennismaking met de universiteit.

Kort gezegd hebben ze de volgende vier doelstellingen:
• Leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren;
• Onderzoeksvaardigheden bijbrengen;
• De aansluiting tussen universiteit en middelbare school verbeteren;
• Leerlingen kennis laten maken met het wetenschappelijke onderwijs 

en de campus van de Universiteit Twente.

Leerlingen van onze school hebben onder andere meegedaan aan de 
masterclasses ‘Lab on a chip’ (Biomedische Technologie) over het zelf 
programmeren van een eigen computerchip, ‘Tumoren kun je horen’ 
(Technische Geneeskunde) over nieuwe technieken met fotoakoestiek om 
borstkanker vroegtijdig op te sporen en ‘Hacken’ (Technische Informatica) 
over de techniek en ethiek van het inbreken in en beveiligen van computersystemen. 
Elk jaar is er een nieuw aanbod van workshops en masterclasses, zodat er telkens iets 
nieuws te kiezen valt voor de leerlingen.

Uitdaging binnen school
Uiteraard hoeven de leerlingen de school niet 
uit voor extra uitdaging bovenop het reguliere 
lesprogramma. 

Het is bij ons op school heel goed mogelijk 
en vrij gebruikelijk om bij bepaalde vakken 
met meer uitdagend lesmateriaal te werken. 
Denk daarbij aan een moeilijker lesboek of 
verdiepingsprojecten. Dit overleggen we altijd 
met leerling, ouders, vakdocent en mentor.

Ook de vakoverstijgende LiNK>> projecten 
op school bieden uitdaging voor leerlingen op 
verschillende interessegebieden, zie pagina 22.

Meer informatie
U kunt op de websites van de verschillende samenwerkingsverbanden uitgebreide informatie 
vinden over de uitdagende projecten die zij aanbieden. Kijk daarvoor op:
• https://www.talentmaximalisatietwente.nl/
• http://www.twenteacademy.nl/ 
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LiNK>>
VAKOVERSTIJGENDE PROJECTEN VOOR IEDEREEN

Wat is LiNK>>?
Op Het Twickel College vinden we het belangrijk dat er voor elke leerling iets te kiezen valt. 
Naast de lessen in de verschillende vakken willen we iets extra’s bieden. Dit doen we met 
LiNK>>. Alle leerlingen volgen een cursus uit een leergebied naar eigen keuze.

Opzet en keuzemogelijkheden
Een leerling volgt het vak LiNK>> veertien keer 
één lesuur. Bij sommige cursussen zijn de lesuren 
samengevoegd. Dit betekent dat een leerling zeven 
keer een LiNK>>-cursus volgt van twee lesuren 
achter elkaar. 
Het vak LiNK>> is zo samengesteld, dat elke leerling 
in een schooljaar één cursus volgt. Vlak voor het 
begin van de LiNK>> cursussen verschijnt er een 
folder. Hierin staat welke cursussen de leerlingen 
het komende schooljaar kunnen gaan volgen, met 
daarbij een korte uitleg van elke cursus. Op een 
keuzeformulier geeft een leerling aan welke cursus 
hij/zij wil volgen.

Vaardigheden
Bij LiNK>> leren leerlingen niet alleen méér over 
onderwerpen die zij interessant vinden, maar 
daarnaast leren ze ook allerlei vaardigheden 
te gebruiken. Denk daarbij aan vaardigheden 
als: samenwerken, informatie verzamelen en  
beoordelen, je eigen ontwikkeling volgen en 
beoordelen (wat ging goed, wat kun je verbeteren), 
oplossingsgericht denken,  plannen en keuzes 
maken. Zo komt bij LiNK>> zowel verbreding als 
verdieping van kennis en vaardigheden aan bod.

Aanbod
De leerlingen hebben onder andere 
kunnen kiezen voor cursussen als:

Mens & Maatschappij
• Delden terug naar toen
• Kloosterweekend
• De Tweede Wereldoorlog in Twente
• Inzamelen maar! (Kerstactie)

Cultuur & Maatschappij
• Me & my school (wandschildering)
• Kletskrukken
• Graffiti Art
• Keramiek
• Op de thee in het atelier
• Korte Film
• Fotografie en stop motion

Natuur & Gezondheid
• Ja natuurlijk, of toch niet?
• Ben jij een gastvrije kookgek?
• Spaceturnen & Freerunning
• Tennisclinic
• Flagfootball

Natuur & Techniek
• Robotica
• Science Center op school
• HofPower 10-10-10
• Freecad, 3D tekenen met de  

computer

Meer weten?
Kijk op www.twickelcollege.nl voor onze 
actuele LiNK>> folders.

Beoordeling
Aan het einde van de LiNK>>-cursus krijgen de 
leerlingen een beoordeling op hun rapport. Dus 
geen rapportcijfer, maar wel de beoordeling 
‘onvoldoende, voldoende of goed’, met daarbij een 
korte uitleg.
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SPORT+
‘ANDERS’ SPORTEN

Opzet Sport +
Leerlingen kunnen bij ons kiezen voor Sport+. Ze krijgen dan 60 
minuten extra sportles per week. Sport+ is niet gericht op topsport, 
maar op ‘anders’ sport. Sport+ is veel meer dan alleen maar sporten. 
Door samen te bewegen, te sporten en sportprojecten te doen, leer je 
bij Sport+:
• zelfstandig werken;
• aan andere leerlingen iets vertellen of uit te leggen; 
• zelf je verantwoordelijkheid nemen; 
• samenwerken;
• organiseren (bv. een sporttoernooi).

Sport+ is dus niet alleen maar sporten voor jezelf. De Sport+lessen 
zijn wel echte bewegingslessen en niet alleen gericht op ‘vrij’ sporten 
na schooltijd.

Programma in ontwikkeling
De lessen Sport+ worden zowel in de eerste als in de tweede klassen 
gegeven. Het programma is nog in ontwikkeling. Sinds het begin van 
de Sport+lessen hebben onze leerlingen al gewerkt aan verschillende 
sporten, waaronder softbal, voetbal, kanoën, taekwondo en rugby. 
Dit doen ze op school, maar ook extern, bijvoorbeeld bij Sportfit 
Waanders en softbalvereniging Giants.
Ook zijn ze onder begeleiding van professionele trainers aan de 
slag gegaan met gerichte spiertraining, spinning en cooling down. 
Daarnaast organiseren en begeleiden onze leerlingen de trefbalspelen 
voor de basisscholen van Delden en de Koningsspelen. Ook 
organiseren ze toernooien voor klasgenoten. Daarbij nemen ze de 
hele wedstrijdleiding op zich.

Keuze
Bij het maken van de keuze voor Sport+ dient u wel rekening te 
houden met:
• Belasting: de extra belasting naast de eventuele andere 

activiteiten bij een vereniging.
• Beschikbaarheid: Sport+ kan in principe op iedere dag van de 

week ingeroosterd worden (waarschijnlijk aan het eind van de 
lesdag).

• Kosten: voor een jaar Sport+ liggen rond de €60,-.

Logisch vervolg: BSM/LO2
Een logisch vervolg op Sport+ zou het vak BSM (havo/vwo) of LO2 
(vmbo) kunnen zijn. Dit zijn vakken waarbij een leerling examen doet 
voor LO. Het vak wordt afgesloten met een cijfer. Dit cijfer staat dan 
uiteindelijk ook op het diploma. 23
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Schoppenstede 19
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T. 074-376 2118
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Administratie: Mevr. M. Vleugels M.Vleugels@carmelhengelo.nl
Teamleider: Mevr. J. Bosch  J.Bosch@carmelhengelo.nl

twickelcollege.nl

TOT ZIENS!
Wij zien u graag terug tijdens 
ons Open Huis: 

dinsdag 24 januari 2017 
van 18.00 - 21.00 uur

Op deze avond kunt u in en 
om het schoolgebouw zien, 
proeven en ruiken hoe er op 
het Twickel College in Delden 
gewerkt wordt.


