
 

Hengelo, 12 september 2022 

 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van Twents Vakcollege ’t Woolde. 

 

Start schooljaar 

We hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Dinsdag 30 augustus zijn we 

officieel gestart op onze nieuwe locatie aan de Bandoengstraat.  

https://www.tubantia.nl/hengelo/nieuw-pand-speciaalonderwijs-t-woolde-hengelo-op-weg-

naar-een-goede-plek-in-de-maatschappij-br-br~a8522215 

Wat is het een prachtige locatie! Wel was het voor veel leerlingen (en collega’s) even wennen. 

We hebben een drukke, maar goede eerste week gehad. We wensen alle leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en collega’s een fijn schooljaar toe. 

Team 

Na de zomervakantie is ons team met veel enthousiaste en ambitieuze collega’s versterkt. 

Het samenvoegen van drie teams heeft ervoor gezorgd dat de doorgaande lijn van leerjaar 1 

tot en met 6 beter gewaarborgd is. Kijkend naar de eerste week heeft dit al een positief 

resultaat opgeleverd! Daarnaast werken er dit jaar ook weer een aantal stagiaires met ons 

mee. We wensen ze veel succes! 

JHT; Jeugdhulpteam in de school  

Wij hebben een jeugdhulpteam binnen de school. Het zijn medewerkers vanuit diverse 

hulpverleningsinstanties. Zij ondersteunen onze leerlingen, die op welke manier dan ook een 

hulpvraag voor de zorg hebben. Het wordt laagdrempelig ingezet. Het JHT wordt gefinancierd 

door de gemeente Hengelo, Hof van Twente en Borne. Vandaar dat dit alleen geldt voor 

leerlingen die woonachtig zijn in één van deze drie gemeentes. Mocht u als ouder een 

hulpvraag hebben of behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met 

Enith Bouwmeesters (orthopedagoog). Zij zal u dan in contact brengen met het JHT. Wanneer 

het wenselijk is om een individueel traject voor de leerling via het JHT te starten, wordt u als 

ouder(s) hiervan op de hoogte gesteld. 

Volgen van de lessen 

In de eerste week viel ons op dat, voornamelijk door de bovenbouw leerlingen onnodig veel 

werd rondgelopen door de school. Ook op plekken waar zij geen les hadden! Wij proberen dit 

als school zo veel mogelijk te beperken.  Graag zien wij dat de leerlingen zoveel mogelijk de 

lessen volgen en wanneer het even niet wil de instructies/tips van de leerkracht worden 

opgevolgd. Zo wordt de veiligheid gewaarborgd. Wilt u over dit onderwerp thuis het gesprek 

aangaan met uw kind? Zo helpt u ons! 

Lestijden 

De lestijden op onze locatie blijven onveranderd: om 8.30 starten we en om 14.15 uur eindigen 

de lessen.  
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Avondlestijden horeca 

Van dinsdag tot en met donderdag worden er horecalessen gegeven (15.00 - 20.35 uur) bij 

TVC 't Woolde. Door de leerlingen wordt er een gevarieerd drie gangen menu bereid en 

geserveerd. Dit alles uiteraard, onder de deskundige begeleiding van onze kookleerkrachten. 

https://www.1twente.nl/artikel/1828782/leerlingenrestaurant-t-tuindorp-van-start-op-nieuwe-

locatie 

Voor reservering verwijzen wij u graag naar: https://twentsvakcollege-attendiz.nl/tuindorp/  

Stages  

Veel leerlingen lopen momenteel stage op één van onze leerwerktrajecten of bij een regulier 

bedrijf of instelling. Hier zijn wij enorm trots op! De mentor of stagebegeleider kan vragen 

beantwoorden hierover, indien u deze heeft.  

Toestemming medicatiegebruik  

Bij de aanmelding van leerlingen van onze school is er een toestemmingsformulier getekend, 

waarin onder andere om toestemming gevraagd wordt voor het toedienen van medicatie (denk 

hierbij aan paracetamol bij bijvoorbeeld hoofdpijn). Wij zijn verplicht u er jaarlijks op te wijzen 

dat indien u (geen) toestemming hebt gegeven u dit altijd op elk moment kan wijzigen. U kan 

ook op elk moment het wel of niet geven van toestemming voor andere zaken wijzigen.  

Kluisjes 

Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar. Tijdens de startgesprekken is er een borg voor 

de sleutel van €5,00 gevraagd. Indien een sleutel kwijtraakt, ben je de borg kwijt en wordt er 

een nieuwe sleutel gemaakt waar opnieuw €5,00 borg voor betaald moet worden. Aan het 

einde van het schooljaar krijgt de leerling de borg terug. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) / kleding 

Bij de (meeste) praktijkvakken is het verplicht werkschoenen (met stalen neuzen) te dragen. 

Dit betekent dat je vanaf de eerste lesdag werkschoenen moet dragen op school. Deze dien 

je zelf aan te schaffen. We kunnen dit als school ook voor je doen; je neemt dan een bedrag 

van €20,00 mee of pint dit op school. Bij de horeca-afdeling is het verplicht een verzorgd 

uitziende lange broek (zonder gaten) en stevige dichte schoenen te dragen. De rest van de 

PBM wordt door ons verzorgd. Daarnaast zien wij voornamelijk in de zomer dat sommige 

leerlingen erg schaars gekleed naar school gaan. Vanuit onze drie kernwaarden: veiligheid, 

verantwoordelijkheid en respect willen wij hierover in gesprek blijven met de leerling over zijn 

of haar kledingkeuze. In dit gesprek willen wij benadrukken, wat een bepaalde kledingkeuze 

teweeg kan brengen en welke kleding gepast is in welke situatie.  

Telefoongebruik op school 

De telefoon wordt aan het begin van elke les ingeleverd bij de leerkracht of in het eigen kluisje 

bewaard. Aan het einde van de les of tijdens de pauze krijgt de leerling de telefoon weer terug. 

PBS 

Op school werken we met PBS (Positive Behaviour Support), dit houdt in dat we goed gedrag 

aanleren door positief gedrag te bekrachtigen. In ons nieuwe gebouw wordt PBS zichtbaar 

middels onze kernwaarden en zichtbare gedragsverwachtingen. We spreken dan ook van 
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gedragsverwachtingen in plaats van schoolregels. Door complimenten te maken en positief 

gedrag te benoemen hopen we, dat leerlingen de juiste keuzes maken. We kunnen dit goede 

gedrag het beste aanleren, indien we een goede samenwerking hebben met ouders/ 

verzorgers hierin. Bij vragen of opvallend gedrag zullen we dan ook altijd contact opnemen 

om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen.  

Taalgebruik  

Zoals ieder jaar blijven wij wederom letten op het taalgebruik van onze leerlingen. Wij vinden 

het belangrijk dat leerlingen bewust worden, wat dit met anderen kan doen. Helaas hebben 

we te maken met leerlingen of collega’s die een ouder of familielid hebben moeten missen 

door een ziekte, waardoor het K-woord vaak extra beladen is. Wilt u dit gesprek ook thuis met 

uw kind aangaan, indien u merkt dat er makkelijk gevloekt wordt en uitleggen waarom dit op 

school soms extra beladen is? Hier helpt u ons enorm mee!  

Parro 

Wij werken met de app Parro, zodat we op een makkelijke en veilige manier (AVG-proof) 

informatie met ouder(s)/verzorger(s) kunnen delen. Tijdens het startgesprek heeft de mentor 

met u hierover gesproken. Wij zijn achter de schermen druk bezig om de communicatie via 

deze app goed te laten verlopen. Door de verhuizing geeft deze app nog storing. Wanneer de 

app wel goed werkt, wordt u hiervan door de mentor van uw zoon/dochter op de hoogte 

gebracht. 

Vrijwillige bijdrage ouders  

Voor een aantal zaken zijn wij aangewezen op de vrijwillige ouderbijdrage, als aanvullend 

budget voor allerlei activiteiten die de school regelt en voor de aanschaf van specifieke 

leermiddelen, (externe) examenkosten, etc. Voor onze school is dit bedrag vastgesteld op 

€35,00 per leerling. Hier ontvangt u via de mentor in de komende weken een brief over met 

een betaallink.  

Tegemoetkoming scholieren van DUO voor leerlingen vanaf 18 jaar en individuele 

studietoeslag  

Dit geldt voornamelijk voor de bovenbouw leerlingen (leerjaar 5 en 6). Leerlingen vanaf 18 

jaar kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij DUO. Vraagt u de mentor gerust 

om hierbij te helpen, indien uw zoon/ dochter 18 jaar wordt.  

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

5 oktober 2022 Studiedag 
15 oktober t/m 23 oktober 2022 Herfstvakantie 
8 december 2022 Studiedag 
24 december t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie 
20 februari 2023 Studiedag 
25 februari t/m 5 maart 2023 Voorjaarsvakantie 
7 t/m 10 april 2023 Goede vrijdag + Paasweekend 
22 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie 
17 mei 2023 Studiedag 
18 en 19 mei 2023 Hemelvaart 
29 mei 2023 Tweede Pinksterdag 
30 mei 2023 Studiedag 
21 juli 2023 Roostervrije dag 
22 juli t/m 3 september 2023 Zomervakantie 

 


