
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Montessori Nieuwsbrief maart 2018 
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Door alle drukte is de de Montessori Nieuwsbrief er 

een beetje bij ingeschoten. De voorjaarsvakantie zit er 

weer op en we zijn begonnen met de voorbereidingen 

voor volgend schooljaar. Na een bezoek van mij aan 

de Euregioschule in Gronau-Epe denk ik na over het, 

rond 1 april,  invoeren van Toiletten-Öffnungszeiten 

en prijs ik me gelukkig dat de bureaucratie in het 

Nederlandse onderwijs verwaarloosbaar klein is 

vergeleken met de bureaucratie in het Duitse 

onderwijs.  

 

 

Volgende week 

maandag en 

dinsdag, 12 en 13 maart, zijn de aanmeldingen. Altijd weer een hele 

spannende tijd. 

 

Jan Schmitz 

Directeur Montessori College Twente 

 

Personeel 

Tessa Scholten is in de eerste week van het nieuwe jaar 

aangereden. Ze heeft diverse breuken opgelopen in haar hoofd en 

is momenteel herstellende. Ze wil haar leerlingen graag bedanken 

voor de mooie kaartjes die ze heeft ontvangen. 

  



Vakantieregeling 2018/2019 

Hieronder vindt u de vakantieregeling voor komend schooljaar. 

 

HERFSTVAKANTIE 22‐okt‐18 T/M 26‐okt‐18 

KERSTVAKANTIE 24‐dec‐18 T/M 4‐jan‐19 

VOORJAARSVAKANTIE 18‐feb‐19 T/M 22‐feb‐19 

2e PAASDAG 22 april 

MEIVAKANTIE 23‐apr‐19 T/M 3‐mei‐19  

HEMELVAARTSDAG 30-mei-19 

DAG NA HEMELVAART 31-mei-19 

2e PINKSTERDAG 10-juni-19 

ZOMERVAKANTIE 15‐jul‐19 T/M 23‐aug‐19 

 

 

Montessori College Twente vanaf 2018/2019 partnerschool van de Universiteit Twente 

Vanaf schooljaar 2018/2019 zullen wij deelnemen aan het traject van de Pre-University, afgekort, Pre-

U. Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de Universiteit Twente met elkaar te verbinden. Pre-U 

biedt een uitdagend onderwijsprogramma voor onze leerlingen op het VWO (1 t/m 6 vwo).  

Door partnerschool te worden, willen wij onze leerlingen verder uitdagen en inspireren zodat ze hun 

talenten optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Activiteiten die Pre-U organiseert zijn:  

 het Pre-U Honoursprogramma voor slimme 5/6 vwo leerlingen 

 Masterclasses voor leerlingen die extra uitdaging zoeken  

 Workshops om kennis te maken van een bepaald vakgebied of UT-bacheloropleiding 

 Leerlingenlab 

 

 

Bedrijfseconomie en start Maatschappijwetenschappen 

In de bovenbouw van onze school zal komend jaar ook iets veranderen. Het vak Management & 

Organisatie (M&O) krijgt landelijk de naam Bedrijfseconomie. Binnen het vak komt er meer aandacht 

voor ondernemerschap en financiële redzaamheid. Om recht te doen aan de nieuwe invulling wordt de 

naam van het vak veranderd in Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid. 

‘Bedrijfseconomie’ is daarmee de nieuwe naam.  

 

Daarnaast bieden we vanaf komend schooljaar binnen onze havo-afdeling het vak 

Maatschappijwetenschappen aan. Maatschappijwetenschappen (MAW) is een relatief nieuw vak.  

MAW zou je kunnen omschrijven als een vak dat zich bezighoudt met het bestuderen en analyseren van 

de sociale werkelijkheid. Kortom hoe functioneert een samenleving en bijvoorbeeld: wat gaat er mis 

binnen de samenleving, en wat vind jij de beste oplossing? 

  

Bij MAW werk je aan de ene kant met het leren van feiten en theorieën over de maatschappij (concept) 

en aan de andere kant leer je hoe je verbanden kunt leggen met de praktijk (context). Actuele 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/honoursprogramma/
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/masterclasses/
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/workshops/


gebeurtenissen in Nederland en de wereld worden besproken en deze worden vergeleken met vroeger 

en andere landen.  

 

Mail via magister 

Voor de vakantie heeft u een brief ontvangen. Deze brief had te maken met het probleem van de mails 

die via magister werden verstuurd. Afgelopen maandag is de mail verstuurd die in de brief werd 

aangekondigd. Magister lijkt weer als vanouds te werken. Geen enkele ouder heeft n.a.v. de brief 

aangegeven dat de mail van afgelopen maandag niet is ontvangen, nadat wij ’s middags het bericht 

hebben verstuurd.  

 

CKV avond 

Dinsdag 30 januari was de allerlaatste CKV 

eindpresentatie van 5havo. Vanaf dit schooljaar sluiten 

de leerlingen van 4havo het vak af op het eind 

vanwege het vernieuwde vak CKV.  

Ondanks de beladen titel CKV (Culturele Kunstzinnige 

Vorming), was het een zeer geslaagde avond met een 

goede sfeer, en waar alle leerlingen van 5 Havo zich 

van hun beste best lieten zien. Het aanwezige publiek 

van ouders en andere belangstellenden waren erg 

onder de indruk van het hoge niveau van de (film) presentaties en schilderwerken. Graag tot ziens op 

de volgende eindpresentatie CKV van 4 havo/ 5 vwo op dinsdag 5 juni! 

Hieronder een link naar de videoclip die enkele leerlingen uit 5H hebben gemaakt voor deze afsluiting. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui0CdQN7Aas&feature=share  

 

Hannover Messe voor beta-leerlingen 4H en 5V 

De Hannover Messe Challenge wordt in 2018 voor de 

derde keer georganiseerd, door de Universiteit 

Twente in samenwerking met andere Universiteiten 

en Hogescholen.  

 

Ditmaal bestaat het evenement uit twee 

verschillende dagen: het bezoek aan de Hannover 

Messe, de grootste innovatie- en technologie beurs van Europa op dinsdag 24 april, en een 

voorbereidende Science Day op maandag 23 april op de campus van de Universiteit Twente. Tijdens 

deze dag volgen de leerlingen lezingen van top wetenschappers, en interessante activiteiten over 

wetenschap en technologie. Ze blijven slapen op de campus van de Universiteit Twente zodat we de 

volgende dag vroeg kunnen vertrekken naar de Hannover Messe. 

 

Onze leerlingen uit 4Havo en 5Vwo zijn hierover geïnformeerd en mogen hier op eigen initiatief aan 

deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.hannovermessechallenge.nl   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui0CdQN7Aas&feature=share
http://www.hannovermessechallenge.nl/


2MHE1 komende weken actief met project ‘High Five’! 

Het project ‘High Five’ (geef ze de vijf) is door de Engels docent ontworpen voor leeftijdsgenoten en 

wordt uitgevoerd door de leerlingen van klas 2MHE1. Met dit project steunen onze leerlingen 

leeftijdsgenoten. 

Alle leerlingen van de 2MHE1 klas hebben 5,- euro gekregen van de stichting Ancient Heart. Dit met als 

doel om dit bedrag op een slimme manier te inversteren om vervolgens een groter bedrag bij elkaar te 

brengen voor het goede doel. 

Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting SIZ Twente die jonge mantelzorgers ondersteunt. 

2MHE1 heeft al een gastles gekregen, verzorgd door de stichting. http://www.siztwente-jmz.com/  

Een ander deel gaat naar het fonds ‘extra buitenschoolse activiteiten’. Soms is er bij leerlingen van onze 

school thuis niet genoeg geld om (volledig) deel te nemen aan activiteiten van onze school die niet 

binnen het vaste schoolcurriculum vallen.  

Verder komt er een verkiezing om twee leerlingen die zich dit schooljaar positief hebben onderscheiden 

te waarderen. Op 20 maart hebben we een vervolgafspraak om terug te kijken op het project en om hen 

het bijeengebrachte geld aan te bieden.  

 

 

 

 

  



DO It XL meets Culturele Avond donderdag 22 maart 

Na enige jaren twee losse avonden te hebben georganiseerd met een soortgelijk doel en karakter, 

namelijk talent van het Montessori College een podium te geven, hebben we dit jaar besloten om de 

twee events Do It XL en de Culturele Avond samen te voegen tot een fantastisch schoolfeest met 

diverse act waaronder optredens van eigen leerlingen! 

Een andere belangrijke reden is dat de culturele agenda overvol dreigde te lopen, aangezien er dit jaar 

ook nog het MontiConcert en de Musical op het programma staat.  

Het Do it XL project bestaat al ruim 10 jaar en wordt in 

samenwerking met Metropool en de leerlingen van 4havo 

en 4vwo georganiseerd. Naast het organiseren van de 

avond zelf zijn de leerlingen donderdag 22 maart overdag 

ingedeeld voor diverse workshops bij Metropool. De 

workshops zijn Fotoshoot, VJ- en DJ workshop, Rap, Zang-

workshop, Bandcoaching, licht en geluid. Naast alle 

workshops is er een feestcommissie die zich bezig houdt 

met de PR van de avond, het thema en het boeken van 

een hoofdact.  

Leerlingen die willen optreden op deze avond kunnen zich 

opgeven middels de link die ze in hun mail hebben 

ontvangen. Divers talent op het gebied van muziek, dans, 

cabaret, DJ’s, acrobatiek, Poëzie is welkom. We hebben al 

flink wat acts, maar daar kan en mag uiteraard nog meer 

bij.  

 

Het belooft dus een spectaculaire avond te worden op 22 maart! In alle zalen van Metropool inclusief 

het voorcafé zullen leerlingen van onze eigen school optreden, eventueel i.c.m. leerlingen van andere 

scholen. Iedereen is welkom! Houdt onze Facebookpagina in de gaten voor het programma van de 

avond.  

DO it XL meets Culturele Avond: 22 maart 2018 

Locatie: Metropool 

Entree: € 3,-  

Tijd: vanaf 19.30 uur 

 

Dinsdag 6 maart 

Dinsdag 6 maart was de schoolleiding de gehele dag buiten school. We hebben diverse stukken van de 

afgelopen jaren naast elkaar gelegd en de input verzameld. Stukken zoals het stuk van Jobra, het 

beleidsplan, het ICT visie-stuk en de uitslagen van de DUO-onderzoeken. 

Wat goed is om op te merken is dat we in eigenlijk alle stukken dezelfde elementen terugzien en 

daardoor was een rode draad ook duidelijk te vinden. Deze dag heeft ons enorm geholpen om de lijnen 

duidelijker uit te zetten. 



 
Les voor het leven: 

Uit het stuk van Jobra dat input bevat van alle collega’s en een groep ouders en leerlingen kwam het 

motto: ‘Les voor het leven’.  We hebben gekeken of dit motto ook overeind blijft wanneer de andere 

stukken hierbij leggen en zijn van mening dat deze woorden perfect passen bij het gevoel dat iedere 

collega en leerling op school wil uitstralen. Dit motto willen we daarom omarmen en bij alles wat we 

doen en wanneer we moeten uitleggen wie of wat wij zijn, meenemen.  

 

Wifi:  

Na een hoop opstartproblemen lijkt de Wifi nu goed op orde. Wanneer de iPad niet werkt  

is het vaak een extern probleem van Magister en/of de uitgever (zoals Malmberg). Om de continuïteit te  

garanderen wordt alles dat met ICT te maken heeft inclusief de Wifi opnieuw aanbesteed.  

 

Aula: 

Enige tijd geleden is er geld beschikbaar gesteld door de OSG om de aula een nieuwe inrichting te 

geven. Uitgangspunten waren: een inrichting om trots op te zijn, meer zitplaatsen voor leerlingen, meer 

kleur en een beter gebruik van de gehele oppervlakte. Leerlingen en personeel van het BL en het MCT 

zijn betrokken bij de besluitvorming. Op dit moment ligt er een definitief voorstel. 

 

Geluidsoverlast & studieplekken: 

De overlast van geluid en het tekort aan studieplekken in het gebouw is al jaren een doorn in het oog. 

Sinds enige tijd is er overleg tussen ons en een akoestisch specialist om te kijken hoe we de problemen 

van de geluidsoverlast kunnen oplossen. Duidelijk is al dat het dichtmaken van de ‘gaten’ tussen de 

verschillende verdiepingen volgens de akoestisch specialist veel goed zal doen. Dit levert meteen ruimte 

op voor studieplekken in de gangen. Wordt vervolgd. 

 

DUO-cyclus: 

Vorig jaar hebben we een groot DUO onderzoek afgenomen bij collega’s, leerlingen en ouders. Een deel 

van de vragen is verplicht vanuit het Ministerie. Na afname heeft dit veel inzicht en informatie 

opgeleverd. De ambitie is om 1x per drie jaar dit onderzoek op deze schaal uit te voeren. 

 
 

 
 

 

 

 

Les voor het leven 



Een dag naar Lille en vervolgens de krant halen 

 
 
 

MCT-dames in ‘La Voix 

du Nord’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3TTO leerlingen winnaar Bilingual Debating Battle 2018 

Vandaag heeft een aantal leerlingen meegedaan aan de 

Bilingual Debating Battle 2018 in de raadzaal van het 

stadhuis in Deventer. Natuurlijk werd er in het Engels 

gedebatteerd.  

Deze toppers gingen er met de winst ervandoor! Well 

done & congrats!! 

 

Bezoek Canadese begraafplaats Holten 

Op 1 februari zijn onze leerlingen uit 3TTO naar de Canadese begraafplaats in Holten geweest. Dit ter 

afsluiting van het Youth Remembrance Project / Elke Steen een Verhaal bij het vak geschiedenis. 

Hierbij spitten onze leerlingen originele oorlogsdocumentatie uit Canada door om een biografie op te 

stellen van een Canadese soldaat. Deze soldaten zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de 

bevrijding van Europa. Hun stoffelijke resten liggen begraven in Holten. De leerlingen gingen deze dag 

dus op bezoek bij "hun" soldaat.  

Dat dit bezoek diepe indruk maakt op de leerlingen is logisch. De dag werd besloten met een bezoek aan 

het Memory Museum in Nijverdal, waar de leerlingen nog twee gastsprekers hoorden over hetzelfde 

thema.  



Dit waren verhalen van een onderduiker en een vrouw die als kleuter in een jappenkamp zat. Dit 

tweede deel sloot een indrukwekkende dag af. 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging, Montessori College Twente presenteert: MontiConcert 2018!     

Woensdag 11 april is het zover: onze eindexamenleerlingen muziek uit 4Mavo, 5Havo en 6Vwo 

presenteren een belangrijk onderdeel van het schoolexamen muziek in de vorm van een avondvullend 

concert. Dit concert vindt plaats in een professionele omgeving, poppodium Metropool, en zal om 19.30 

uur starten in beide zalen. De inloop is vanaf 19.00 uur. De leerlingen presenteren zich in verschillende 

samenstellingen zowel instrumentaal als vocaal met muziek uit verschillende stijlperiodes. 

 

Naast de eindexamenklassen zal ook het MontiKoor optreden. Dit koor bestaat uit alle leerlingen uit de 

klassen 4/5 havo en 4/5/6 vwo met muziek als eindexamenvak. 

Naast leerlingen en oud-leerlingen van onze school zijn ouders, familieleden, maar ook andere 

geïnteresseerden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 

 

Kaarten (€2,50) zijn, in de week voorafgaand aan het concert, in de voorverkoop verkrijgbaar bij ons op 

school (in de pauzes) en 's avonds aan de kassa bij Metropool.  

  

MontiConcert 2018  

Datum:   woensdag 11 april 2018 

Plaats:    Metropool Hengelo   

Aanvang:   19.30 uur   

Kaarten:  €2,50 euro in de voorverkoop (tevens aan de kassa voor €3,- verkrijgbaar)  

 

Agenda (voor een uitgebreidere agenda kunt u kijken op: https://montessoricollegetwente.nl/agenda  

12-3 Inschrijving jaar 1 

13-3 Inschrijving jaar 1 

21-3 Start tentameweek 5 havo en 6 vwo 

22-3 DO-IT-XL/Culturele avond 

26-3 Start tentamenweek 4 mavo 

2-4 Rapportvergaderweek, tentamens 4 havo en 5 vwo 

4-4 Herkansingen tentamens 5 havo en 6 vwo 

5-4 Herkansingen tentamens 5 havo en 6 vwo 

https://montessoricollegetwente.nl/agenda

