
 

 

 
 
 
Montessori Nieuwsbrief juni 2018 

 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De zon is al enige tijd aanwezig en de zomervakantie staat nu toch echt bijna voor de deur. 

Voor de leerlingen uit leerjaar 1, 2, 3 en de leerlingen uit 4H en 5V volgt komende week de laatste 

reguliere lesweek.  

 

In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op enkele activiteiten, maar geven we ook al wat informatie 

over de laatste weken van het schooljaar. 

 

In de week van 9 juli zijn er diverse activiteiten, zo gaan diverse klassen uit leerjaar 1 op kamp en heeft 

1TTO het Globaland-project. In het tweede leerjaar hebben de leerlingen een divers programma, van 

ontspanning, cultuur en mentoractiviteiten. 3Mavo gaat drie dagen naar Parijs en de leerlingen uit 3H 

en 3V zijn twee dagen in Maastricht/Luik.  

 

In de bovenbouw starten onze leerlingen 4H en 5V aan het profielwerkstuk en worden daarnaast in 

4H/4V/5V de laatste onderdelen afgerond.  

 

In de week van 16 juli zijn de rapportvergaderingen. In die week worden de leerlingen niet voor lessen 

op school verwacht. Wat wel in die week gebeurd is dat onze leerlingen (m.u.v. de 

eindexamenkandidaten) de boeken zullen inleveren en op vrijdag 20 juli zal iedereen bij de mentor het 

rapport ophalen. 

 

Jan Schmitz 

Directeur Montessori College Twente 

 

 

Personeelsmiddag vrijdag 6 juli 

Op vrijdag 6 juli is er een personeelsmiddag/-avond voor het gehele team. We zullen die dag werken 

met een verkort lesrooster en daarom vervallen vanaf 13.10 uur de lessen voor al onze leerlingen. 

  



 

 

Resultaten eindexamenkandidaten 4mavo, 5havo en 6vwo 

Vanochtend kwamen de resultaten n.a.v. het 

tweede tijdvak binnen en weten we de 

slagingspercentages per niveau. 

 

We zijn enorm trots op het resultaat van onze 

eindexamenkandidaten en ons team! 

De slagingspercentages 2017/2018 zijn: 

 

mavo  97%  geslaagd 

havo  93%  geslaagd 

vwo  100%  geslaagd 

 

Een 100% score is een bijzondere gebeurtenis en ook de andere scores zijn ruim boven het landelijk 

gemiddelde. Al terugkijkend zijn we trots op de balans die wij zo optimaal proberen te houden tussen 

kansen geven, creëren en pakken. Dit is voor ons een speerpunt en echte uitdaging. Het is onze taak 

om iedere leerling tijdens de schoolcarrière kansen en mogelijkheden te geven richting het 

eindexamen en dat maakt de weg voor ieder kandidaat uniek en regelmatig een echte uitdaging. 

 

Zo zijn er leerlingen die met een mavo- of havo-advies zijn ingestroomd die eindexamen doen op één 

of twee niveaus hoger dan vooraf ingeschat door het basisonderwijs. Meerdere leerlingen zijn cum 

laude geslaagd, er is een aantal leerlingen dat tussentijds zonder vertraging is opgestroomd naar een 

hoger niveau en een mooie groep leerlingen die in zes jaar tijd via het mavodiploma, succesvol nu het 

havodiploma heeft bemachtigd. 

 

Heel bijzonder is het resultaat van één van onze VWO-geslaagden, die vijf jaar geleden naar Nederland 

is gekomen en toentertijd nog geen woord Nederlands sprak. Op de havo heeft een 

eindexamenkandidaat voor twee vakken niet het havo, maar het vwo eindexamen gedaan en met 

fantastische cijfers gehaald. 

 

Naast het VWO examen heeft binnen het VWO meer dan de helft van onze leerlingen (54%) ook het 

International Baccalaureate (IB-examen) ‘Language and Literature A, Higher Level’ afgelegd. Zij horen 

komende donderdag 5 juli of zij, naast het vwo-diploma, ook dit examen succesvol hebben volbracht. 

Kortom het is een resultaat waarop we enorm trots zijn. 

Komende woensdag 4 juli (havo en vwo) en donderdag 5 juli (mavo) zijn de diploma-uitreikingen. Meer 

informatie hierover hebben de eindexamenkandidaten bij de voorlopige cijferlijst ontvangen en is terug 

te vinden op de website. 

 

Themadag Gezond Leven 

De tweede themadag van het schooljaar van 12 juni was een groot succes! Het thema ‘gezond leven’ in 
de breedste zin van het woord werd sportief en enthousiast ontvangen. 



 

 

Zo had leerjaar 1 het subthema ‘bewegen’ en maakten zij kennis met diverse sporten (skeeleren, 
mountainbiken, dansen, yoga, klimmen etc) en met een aantal topsporters binnen onze school. Wat 
moeten zij doen en laten voor hun sport? 

Leerjaar 2 had als subthema ‘voeding’. Wat zit er in voeding? Wat kan voeding met jou of anderen in je 
omgeving doen en wat als je gebeurd er als je in onbalans bent? Welke keuzes kun en mag je hierin 
maken?  

Leerjaar 3 had als thema ‘gezonde geest’. Waarom is het belangrijk om je geest ‘fit’ te houden? Wat 
maakt jou gelukkig en hoe kun je je geluksgevoel vergroten? Wat houdt de ‘one mile a day’ in? In de 
middag stond hun eigen geluk voorop in keuzeworkshops zoals mindfullness, action painting, fotografie, 
muziek mixen, graffiti etc.. 

Op de website en onze facebookpagina zijn 
enkele foto’s van deze dag te vinden. 

 

 

 

 

 

Schema boeken inleveren  
De boeken worden ingeleverd in het Saxiongebouw. 
 
Eindexamenklassen 2017-2018, 4 en 5 juli 2018:  

Woe 4 juli 2018: Havo en VWO  

10.00 uur  M5H1  

10.30 uur  M5H2  

11.00 uur  M5H3  

11.30 uur  M6V1  

12.00 uur  M6V2  

 

 

Do 5 juli 2018: Mavo  

10.00 uur  M4M1  

10.30 uur M4M2  

11.00 uur  M4M3  

12.00 uur  M4M4  

12.30 uur  M4M5  

13.00 uur  M4M6 

 

 

 



 

 

Inleveren boeken overige klassen 

 

Planning 16 juli 2018   
10.00 -10.30 uur M1MH1 M1MH2  

10.30- 11.00 uur M1MH3 M1MHE1  

11.15 –11.45 uur 

M1MHW
1 M1MHW2  

11.45 – 12.15 uur 

M1MHW
3 M1HV1  

12.15 – 12.45 uur M1HV2 M1HVT1  

13.15 – 13.45 uur M1V1 M1VT1  

14.00 – 14.30 uur M2MH1 M2MH2  

14.30 – 15.00 uur M2MH3 M2MH4  

15.00 – 15.30 uur M2MHE1 M2MHW1  

15.30 – 16.00 uur 

M2MHW
2 M2MHW3  

    

Planning 17 juli 2018    

10.00 -10.30 uur M2HV1 M2HV2  

10.30- 11.00 uur M2HV3 M2HVT1  

11.15 –11.45 uur M2V1 M2VT1  

11.45 – 12.15 uur M2VT2 M3M1  

12.15 – 12.45 uur M3M2 M3M3  

13.15 – 13.45 uur M3M4 M3M5  

14.00 – 14.30 uur M3M6 M3H1   

14.30 – 15.00 uur M3H2 M3H3   

15.00 – 15.30 uur M3H4 M3HT1   

15.30 – 16.00 uur M3V1 M3VT1   

16.00 – 16.30 uur M3VT2   

    

Planning 18 juli 2018    

10.00 -10.30 uur M4H1 M4H2  

10.30- 11.00 uur M4H3 M4H4  

11.15 –11.45 uur M4H5 M4H6  

11.45 – 12.15 uur M4V1 M4V2  

12.15 – 12.45 uur M4V3 M4V4  

13.15 – 13.45 uur M5V1 M5V2  

   
 
 

 

 

 

 



 

 

Nieuwe schoolpassen en betalingssysteem 
Het betaalsysteem binnen de school gaat vervangen worden in de zomervakantie.  

Met het betaalsysteem kunnen aankopen worden gedaan in de aula (catering) en vending automaten 

(dranken, snoep). Waar het tot voor kort mogelijk was om met contant geld de schoolpas op te 

waarderen, is dit vanaf het nieuwe schooljaar niet meer mogelijk. Betalingen kunnen volgend schooljaar 

uitsluitend nog met de eigen bankpas gedaan worden. 

Dit heeft als voordeel dat er maar één pas gebruikt hoeft te worden door leerlingen en het vergroot de 

veiligheid in de school, omdat er geen contanten meer in omloop zijn. De school wordt een cashless 

school.  

Voor kopiëren en afdrukken blijft de schoolpas voor medewerkers en leerlingen gewoon bestaan. 

 

Taaldorp Engels (leerjaar 1) en Duits (leerjaar 3mavo) 
Leerjaar 1 
Vorige week donderdag en vrijdag hebben vele eersteklassers in het 
centrum van Hengelo meegedaan aan het taaldorp Engels.  

De leerlingen gingen langs bij verschillende locaties: de bieb, het 
politiebureau, de H&M, het reisbureau vakantie experts, de Twee 
Wezen, het stationsplein en bakkerij Gustaf.  

Op deze locaties werd er telkens een situationeel gesprekje in het Engels 
met de begeleiders gesproken.  

Bij de Twee Wezen kregen ze 
een drankje en bij Gustaf een 
krentenbol. Al met al, waren 
het geslaagde en leerzame dagen. 

Met dank aan iedereen (collega’s, bekenden en diverse 
ondernemers in Hengelo) voor de inzet om deze dag zo 
realistisch mogelijk weer te geven. 

Leerjaar 3mavo 
Einmal Currywurst mit Pommes bitte! 

Oftewel: Taaldorp Duits afgelopen dinsdag op onze school! 

Alle leerlingen van 3mavo mochten vakantiepraatjes houden, een 
roze broek kopen, ‘Wo ist 
der Bahnhof?’ vragen, 
Schwarzwälder Kirsch-
Torte bestellen en meer! 
En dat allemaal in het Duits! 

Het moeilijkste bleek de uitspraak van het woord ‘teuer’ 
(toijer) = duur. Dit terwijl patat en taart in ons buurland 
zoveel goedkoper zijn… Nog eens dank aan de helpende 
ouders, collega’s en Ella, die, naast de tentamenweek, ook 
tijd had om hierbij te helpen! 



 

 

Masterclass pianomuziek door de eeuwen heen 

15 juni j.l. waren de gebroeders Martijn en Stefan Blaak, het bekende Pianoduo, bij ons op school. Alle 

muziekleerlingen van 4havo, 4vwo en 5vwo kregen twee uur lang college over pianomuziek door de 

eeuwen heen.  

Het eerste waar de leerlingen zich over verwonderden was hoe de vleugel door de deur in het lokaal 
was gekomen. Toen dit eenmaal duidelijk was kon het college eindelijk beginnen.  

Het programma begon met werken van de oude meesters zoals Mozart en Beethoven, met een vervolg 
via Liszt en Saint- Saëns waarna de muziek de tonaliteit verlaat met Bartók, John Cage en Steve Reich. 

Even werd er op het laatst teruggegrepen op Bach 
om de leerlingen weer iets te laten horen wat 
‘herkenbaar’ was.  

Complimenten aan onze muziekleerlingen om op 
een vrijdagmiddag deze in complexiteit 
opbouwende stukken en de bijhorende informatie 
te absorberen. Er werd aandachtig geluisterd en er 
was algehele bewondering voor de pianisten. 

 


