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Voorwoord 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

De meivakantie staat voor de deur en bij deze wensen we u allen alvast een mooie twee weken toe. 

Voor degenen met eindexamenkandidaten in huis, we wensen u, maar vooral ook uw zoon/dochter 

twee fijne weken toe waarin zowel inspanning als ontspanning centraal staan. 

 

In deze nieuwsbrief een kleine terugblik op de afgelopen maand met een aantal mooie momenten in 

en rondom onze school.  

 

Jan Schmitz, directeur 

Montessori College Twente, les voor het leven 

 

 

Bloklessen 

Deze en vorige week stonden voor 

onze eindexamenkandidaten 4M, 5H 

en 6V de bloklessen op het 

programma. Zij konden vanaf 16 april 

iedere dag examenblokken van drie 

lesuren (1e t/m 3e uur en/of 4e t/m 6e 

uur) volgen naar keuze. Op deze wijze 

willen wij hen de laatste voorbereiding 

meegeven richting het centraal 

eindexamen. Afgelopen dinsdag is de 

schoolexamencijferlijst uitgereikt en 

de examenfoto gemaakt. 

 

 

  



Xafax betaalsysteem 

Sinds enkele weken werkt het betaalsysteem binnen de OSG niet meer. Daardoor is het opwaarderen 

van het tegoed op de schoolpas niet mogelijk. 

Tot aan de zomervakantie kunnen leerlingen contact betalen in de kantine. De tegoeden die op de 

pasjes staan kunnen gewoon worden uitgegeven. In het nieuwe schooljaar zal er een nieuw systeem in 

gebruik worden genomen. 

 

Studiedag dinsdag 15 mei (leerlingen gehele 

dag vrij) 

Op dinsdag 15 mei hebben we als team MCT 

de 2e teamstudiedag van dit schooljaar. 

De reguliere lessen zullen deze dag vervallen.  

 

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

Via de organisatie ‘Vensters voor verantwoording’ hebben 

we afgelopen weken een leerlingtevredenheidsonderzoek 

afgenomen onder onze leerlingen. De resultaten zullen 

binnenkort te zien zijn op de site van scholen op de kaart. 

 

Evaluatie iPad in de les 

In de eerste weken na de meivakantie zal er in leerjaar 1 en 2 de evaluatie enquête over de iPad in de 

les worden afgenomen in de mentoruren. Het doel van de enquête is het verbeteren en optimaliseren 

van het gebruik van de iPad. 

 

1TTO uitwisseling met Vreden  

Vorige week was de uitwisseling van 1TTO met Vreden. De leerlingen uit Vreden waren één dag op onze 

school en onze leerlingen gingen één dag naar Vreden toe. Twee leuke, spannende en mooie dagen. 

 

Opbrengst actie ‘leerlingen voor leerlingen’ 

Tijdens de kerstactiviteiten, het ‘High five project’ en ook tijdens het Economie project 3Mavo is er geld 

ingezameld voor het goede doel. Dit jaar was het goede doel het creëren van een ‘potje’ voor leerlingen 

van ouders die buitenschoolse activiteiten niet kunnen bekostigen.  

De leerlingen hebben in totaal ruim 2.100,- euro opgehaald met hun acties en dat is een fantastisch 

bedrag, waar we met zijn allen heel trots op zijn.  

 

Via de mentor kunnen ouders aangeven dat ze beroep willen doen op deze mogelijkheid en de aanvraag 

wordt vervolgens beoordeeld. 

 

 



Sollicitatiegesprekken 

Net als ieder jaar zullen er ook dit jaar enkele vacatures zijn voor het volgende schooljaar. Wanneer een 

sollicitant bij ons op gesprek komt heeft hij/zij zowel een gesprek met vakcollega’s als met ons 

leerlingenpanel.  

 

Het leerlingenpanel wordt gevormd door leerlingen uit onze leerlingenraad. Na de meivakantie krijgen 

zij een training van een dagdeel om de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen voeren. 

 

Veldwerk Aardrijkskunde leerjaar 2 

Deze week stond voor zeven klassen uit 

leerjaar 2 het jaarlijkse veldwerk voor het 

vak aardrijkskunde op het programma.  

 

Tijdens de fietstocht door het Twentse 

landschap leren ze o.a. over essen, beken, 

grondboringen en stuwwallen. Er is niks 

leukers dan het geleerde in de praktijk 

brengen en zien! 

 
 
 
 

 

Impressie van de sportoriëntatiedag 4H/4V (woensdag 17 april 2018) 

Woensdag 17 april was de sportoriëntatiedag voor 4Havo en 4Vwo. De leerlingen hadden de keuze uit 

diverse sporten die je weinig tot niet aan bod (kunnen) komen tijdens de normale gymlessen.  

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Nieuwe inrichting van de aula 

De afgelopen maanden zijn we, samen met een aantal collega’s en een aantal leerlingen uit onze 

leerlingenraad bezig geweest met de inrichting van de aula. 

 

 

Deze was toe aan vervanging en bovenal wilden we meer gebruik maken van de mogelijkheden die deze 

ruimte biedt. In de zomer zal de aula in zijn geheel worden vernieuwd waarbij de capaciteit, de sfeer en 

het gebruiksgemak voor leerlingen voorop stonden. Hieronder een kleine impressie. 

 

Zuludesk in leerjaar 1 en 2  

Alles onder controle? Tablets beheren in de klas met ZuluDesk. 

Wat kun je als school met ZuluDesk? 

Als docententeam gebruiken we ZuluDesk om leerstof uit te delen, informatie te delen, leerlingen te 

volgen en hebben we, gedurende de les, controle over welke app de klas wel of niet kan gebruiken. Zo 

geven we onze leerlingen meer zelfstandigheid binnen door de docent bepaalde kaders. 

 
 
Agenda 
Voor de agenda verwijzen wij u graag naar: 
https://montessoricollegetwente.nl/agenda  
 
 
International Baccalaureate exam 
Op maandag 7 en dinsdag 8 mei nemen onze 6VWO leerlingen die, naast het VWO, de TTO-opleiding 

hebben gevolgd deel aan het International Baccalaureate exam. Dit examen vindt plaats in de 

meivakantie omdat deze wereldwijd wordt afgenomen. In 5V en 6V hebben zij zich hierop, naast het 

reguliere curriculum VWO, op voorbereid.  

https://montessoricollegetwente.nl/agenda


Wat houdt het examen in? 

The language A: language and literature course introduces the 

critical study and interpretation of written and spoken texts from 

a wide range of literary and non literary genres. The formal 

analysis of texts is supplemented by awareness that meaning is 

not fixed but can change in respect to contexts of production and 

consumption. This course is available for study in 17 languages. 

The course is organized into four parts, each focussed on the 

study of either literary or non-literary texts. Together, the four 

parts of the course allow the student to explore the language A 

in question through its cultural development and use, its media 

forms and functions, and its literature. Students develop skills of literary and textual analysis, and also 

the ability to present their ideas effectively. A key aim is the development of critical literacy. 

 
Key features of the curriculum and assessment models 

 Available at higher and standard levels 

 Higher level study requires a minimum of 240 class hours, while standard level study requires a 
minimum of 150 class hours 

 Students study 6 works at higher level and 4 works at standard level from a representative 
selection of genres, periods and places 

 Students develop the techniques needed for the critical analysis of communication, becoming 
alert to interactions between text, audience and purpose 

 An understanding of how language, culture and context determine the construction of meaning 
is developed through the exploration of texts, some of which are studied in translation, from a 
variety of cultures, periods and genres 

 Students are assessed through a combination of formal examinations, written coursework and 
oral activities 

 The formal examination comprises two essay papers, one requiring the analysis of unseen 
literary and non-literary texts, and the other a response to a question based on the literary 
works studied 

 Students also produce written tasks in a variety of genres, and perform two oral activities 
presenting their analysis of works read 

 
 


