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Schooljaar 2018/2019 editie 1 OUDERNIEUWSBRIEF 

Les voor het leven 
BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Voor u ziet u de nieuwsbrief in een geheel nieuw jasje. De bedoeling is om dit schooljaar 
wederom vier keer een nieuwsbrief uit brengen, steeds vlak voor een vakantie: 

Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Meivakantie 
Einde schooljaar 

Na zeven lesweken volgt komende week de herfstvakantie. Na de herfstvakantie is er nog 
één schoolweek tot de vergaderweek, met het verkorte lesrooster voor de leerlingen uit 
klas 1 t/m 3 en 4 mavo en de tentamenweek voor de bovenbouw van havo en vwo.  

In de eerste zeven weken van het schooljaar is er al van alles gebeurd. In deze nieuwsbrief 
vindt u daarom een veelheid aan onderwerpen. Ik wens u veel plezier met het lezen van 
onze nieuwsbrief. Wij wensen u graag  een prettige herfstvakantie. 

Jan Schmitz 

directeur Montessori College Twente 

IPAD  

Voor het derde jaar op rij hebben de leerlingen die bij ons in leerjaar 1 starten, naast het 
boekenpakket, een iPad. Dit betekent dat op dit moment alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 
3 de beschikking hebben over een ‘eigen’ iPad. Dit jaar hebben we de activatiesessies in 
eigen hand gehouden. De problemen waar we de vorige jaren tegen aanliepen hebben we 
daardoor niet meer terug gezien. 

Vorig jaar zijn we gestart met de ICT-lessen en ook dit jaar heeft iedere eerste klas deze 
lessen, samen met de docent, tijdens de eerste periode doorlopen. In deze lessen wordt de 
basis van het iPad gebruik voor school uitgelegd. U kunt dan denken aan de instellingen, 
gebruik magister, digitaal printen en het optimaal gebruiken van office 365 en handige 
apps. Ook voor u als ouder kan het interessant zijn om ééns door deze lessen gaan. Het 
volledige programma vindt u op onze ICT-website: 

http://www.ictmct.nl -> leerlingen -> ICT-lessen 

In de eerste week na de herfstvakantie worden de gebruikersovereenkomsten aan de ou-
ders/verzorgers van de nieuwe leerlingen verstuurt. Het vriendelijke verzoek om deze zo 
spoedig mogelijk te ondertekenen en te retourneren. 
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‘Op donderdag 15 november gaan veertien leerlingen van onze school de 
zangbattle aan bij de MontiVoices .’ 

Ieder jaar vragen wij in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag om een deel van ons culturele 

aanbod mee te bekostigen.  

 

Doordat een deel van dit aanbod bekostigd kan worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage 

kunnen we, naast de bijdrage vanuit school, ook aanspraak maken op subsidie vanuit het  

Ministerie. 

 

Een mooi gevolg hiervan is dat iedere leerling op onze school daardoor een CJP-kaart ont-

vangt. De cultuurkaart werd de afgelopen jaren altijd uitgereikt in de (mentor)les, deze wordt 

echter vanaf dit schooljaar door het CJP automatisch via de post bij de leerling thuis bezorgd! 

We verwachten als school dat deze pas eind oktober / begin november bij uw zoon/dochter op 

de mat zal vallen. 

Wat is CJP? 

CJP is een platform voor cultuurliefhebbers en staat voor cultuur in alle vormen. CJP maakt 

daarom een selectie uit het culturele aanbod en schrijft daarover in 

de CJP-magazines, nieuwsbrieven en op de website. Ook organise-

ren ze culturele events en werken ze samen met culturele partners. 

Op die manier kan er korting gegeven worden op (film)festivals, 

concerten, theaters en musea.  

Meer informatie? 

https://www.cjp.nl/ouders/  

 

 

MONTIVOICES 2018 

CJP CULTUURKAART 

 

In de afgelopen periode hebben de eerste 

opgave– en auditierondes plaatsgevonden 

voor de MontiVoices. 

Op donderdag 15 november vindt deze 

zangbattle wederom plaats in de aula van 

onze school. 

Veertien zangtalenten uit zowel onder– als 

bovenbouw strijden in een muzikale battle 

om de winst. De leerlingen worden begeleid 

door een professionele band en gejureerd 

door een jury bestaande uit mensen uit de 

muziekwereld. 

De avond is voor iedereen toegankelijk. 

Kaartverkoop start op maandag 12 novem-

ber. Kaarten kunnen iedere pauze gekocht 

worden in de hal. 

 

Naast de individuele kaartverkoop willen we 

als school ook de klassen van de deelne-

mers, de vrienden en vriendinnen van de 

school stimuleren om deze avond bij te 

wonen. 

Kom je met een grote groep uit de klas naar 

te MontiVoices? Dan maak je als groep kans 

op een gratis concert naar keuze bij  

Metropool dit schooljaar. 

 

Datum: Donderdag 15 november 

Locatie: Montessori College Twente 

Inloop: 19.45 uur 

Start van de show: 20.00 uur 

Verwachtte eindtijd: 22.15 uur 

 

SAFARI 
SCHOOLFEEST  
LEERJAAR 2 EN 3 

Gisterenavond, donderdag  18 oktober 

organiseerde de M.A.C. (Montessori 

Activiteiten Commissie) een 

schoolfeest voor leerjaar 2 en 3. 

De M.A.C. is een groep enthousiaste 

leerlingen en docenten binnen onze 

school die zich bezig houdt met de 

organisatie van de schoolfeesten en 

culturele avonden. Deze M.A.C.-

leerlingen ontwikkelen hiermee vaar-

digheden op het gebied van organisa-

tie, promotie, planning en  

vormgeving. 

 

Ieder jaar is de M.A.C. op zoek naar 

nieuwe leden. Voor dit schooljaar 

hebben zich alweer een aantal 

enthousiastelingen aangemeld 

om het team te versterken! 

Gisterenavond had het 

schoolfeest als thema ‘Safari’ en 

we kunnen u vertellen dat de 

dresscode zorgde voor veel 

creativiteit en afwisseling. 
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ROOKVRIJE SCHOOL 

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf dit 

schooljaar een rookvrij schoolterrein.  

Dit betekent dat ook het schoolterrein buiten nu een rookvrije zone is. Dit geldt voor ie-

dereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 

ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd willen we dit rookvrije beleid uit-

dragen. 

 

Waarom een rookvrij schoolterrein? 

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leer-

lingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat de helft 

van de rokers begint op het schoolplein. Op dit moment raken 75 leerlingen per dag in 

Nederland verslaafd aan roken. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de 

verslavende werking van nicotine. Hoe 

jonger een roker start, des te groter de 

kans op verslaving. Een rookvrij 

schoolterrein helpt leerlingen niet te 

roken en voorkomt ook ongewenst 

meeroken.  

Alvast onze dank voor uw medewer-

king! Met elkaar dragen we bij aan een 

gezonde leeromgeving voor onze kin-

deren. 

 

EEN KENNISMAKING 
MET ONZE BREDE 
MONTESSORIDOELEN 

 
ALS MONTESSORISCHOOL IN 

HET VOORGEZET ONDERWIJS 

WILLEN WIJ MEER BEREIKEN 

MET ONZE LEERLINGEN DAN 

ALLEEN HET EINDDIPLOMA.  

 

Wij stellen ons als doel om onze 

leerlingen te helpen bij het ont-

wikkelen van hun persoonlijkheid, 

waarbij al snel termen als 

‘zelfstandigheid’ en 

‘verantwoordelijkheid’ vallen.  

 

Deze en meer termen vallen bin-

nen de brede ontwikkeldoelen van 

het VMO (Voortgezet Montessori 

Onderwijs).  

Enkele jaren terug is Marieke 

Klein Gunnewiek vanuit onze 

school gevraagd om deze brede 

doelen voor alle VMO-scholen 

verder uit te werken zodat deze 

binnen de scholen zichtbaar wor-

den en eenzelfde ondergrond 

hebben. Dit heeft geleid tot een 

inventarisatie en literaire– en 

instrumentale uitwerking. 

 

Door deze uitwerking hebben wij 

handvatten gekregen om betere 

zichtbaarheid en uitleg te geven 

aan hetgeen wij onze leerlingen, 

naast het behalen van het einddi-

ploma, meegeven. In onze ogen 

zouden alle leerlingen de kans 

moeten krijgen om te werken aan 

hun ontwikkeling naar persoonlijk 

leiderschap, creativiteit en 

maatschappelijke betrokken-

heid 

 

We hopen dit in de komende jaren 

meer handen en voeten te kunnen 

geven, het sluit namelijk perfect 

aan op wie we (willen) zijn.  

 

Wordt vervolgd…. 
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‘Vanuit een concept-contextbenadering kijken naar maatschappelijke 
kwesties.’ 

Op het MCT bestaat de mogelijkheid om een deel van het werk, dat normaal gesproken 
voor thuis bedoeld is, op school te doen. Onder toezicht van een begeleider (een docent) 
kun je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gebruik maken van deze mogelijk-
heid. Op die dagen kunnen leerlingen van 15.15 tot maximaal 16.30 uur in lokaal 3.10 aan 
hun werk. 

Leerlingen die gebruik maken van ‘thuiswerk op school’ hebben daarvoor allerlei verschil-

lende redenen. Meestal wordt als reden opgegeven dat ze problemen hebben met de plan-

ning van hun werk of thuis moeite hebben zich te concentreren. Het is wel belangrijk om 

te bedenken dat het ‘thuiswerk op school’ geen bijles is. Natuurlijk kun je als leerling de 

begeleider wel altijd om hulp vragen. De begeleider zal proberen die hulp te geven en kan 

je vaak weer op het juiste spoor zetten of een zetje in de goede richting geven. 

Een aantal leerlingen komt vrijwillig naar het ‘thuiswerk op school’, een ander deel komt 

als onderdeel van afspraken die met de mentor zijn gemaakt. Sommige leerlingen komen 

één middag, anderen komen twee middagen en in uitzonderingsgevallen zijn er leerlingen 

die zelfs drie middagen komen. Wanneer je je hiervoor opgeeft wordt dit opgenomen in je 

rooster in magister. 

Deelnemen aan het ‘thuiswerk op school’ gaat altijd in overleg met de mentor en de aan-

wezigheid wordt bijgehouden. Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.  

 

Wel hebben we een drie afspraken voor onze leerlingen: 

- Je kunt niet eerder dan 16.15 uur weg bij ‘thuiswerk op school’  

 

- Je bent zelf verantwoordelijk voor dat je ‘voldoende’ te doen hebt. 

Dat betekent dat je iedere keer een planning moet maken voor waar 

je aan gaat werken en ervoor zorgt dat je de juiste spullen bij je hebt. 

- Je stoort geen andere leerlingen tijdens het ‘thuiswerk @ school’. 

NIEUW: MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

(T)HUISWERKEN @ SCHOOL 

 
Vanaf dit schooljaar zijn we in de boven-
bouw havo gestart met het een nieuw keuze-
vak, maatschappijwetenschappen (MAW).  

Bij MAW ligt de focus op de bestudering van 
de samenleving en wordt er in verdiepende 
zin gesproken over alle maatschappelijke 
kwesties die er in onze samenleving spelen.  

Het vak is onlangs vernieuwd: zo worden de 
verschillende thema’s zoals criminaliteit en 
politiek niet meer afzonderlijk getoetst, 
maar wordt er vanuit de concept-
contextbenadering naar maatschappelijke 
kwesties gekeken.  

Zo moeten de leerlingen de opkomst van IS 
kunnen uitleggen aan de hand van begrip-
pen (concepten) als macht, ideologie en 
sociale cohesie.  

 

 

 

Wij als school zijn blij met een extra keuze 
in ons toch al ruime aanbod en vinden dit 
vak goed passen bij ons type leerling 
(kritisch, zelfstandig en open-minded).  

Het betekent dat de havoleerling in het vrije 
deel niet alleen kan kiezen uit vakken zoals; 
Muziek, Tekenen, NLT (Natuur, leven en 
Technologie), BSM (Bewegen Sport en 
Maatschappij) en Bedrijfseconomie, maar 
dus ook voor het vak MAW. 

 

 

AFSLUITENDE WEEK 
PERIODE 1 

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 

november sluiten we periode 1 af. 

Tijdens deze week is er een verkort 

rooster voor leerjaar 1, 2, 3 en  

4 mavo.  

Dit betekent  gedurende deze week 

dat een lesuur 40 in plaats van 60 

minuten duurt. 

 

1e lesuur: 8.25-9.05 uur 

2e lesuur: 9.05-9.45 uur 

3e lesuur: 9.45-10.25 uur 

pauze 

4e lesuur: 10.45-11.25 uur 

5e lesuur: 11.25-12.05 uur 

6e lesuur: 12.05-12.45 uur 

 

In de middag vergaderen de docen-

ten van de klas over het welbevinden 

en de start van onze leerlingen dit 

schooljaar. 

De bovenbouw havo/vwo heeft deze 

week tentamenweek periode 1.  

Het tentamenrooster staat voor hen, 

sinds begin oktober, online in  

magister. 
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INTER-
MONTESSORIALE 2018 

Op donderdag 27 september deden 

circa 70 (voor)examenleerlingen van 

het MCT mee aan de  

Intermontessoriale. 

Dit jaarlijks terugkerende sporttoer-

nooi, waar meerdere Montessorischolen 

aan meedoen, werd inmiddels voor de 

vijfde keer georganiseerd. 

Om 7.45 uur vertrokken we, met deze 

groep sportieve leerlingen en docenten, 

met de bus richting Nijmegen. 

Op een prachtige locatie in het groen, 

speelden wij onder fantastische weers-

omstandigheden verschillende sportie-

ve wedstrijden. 

Het programma bestond dit keer uit: 

voetbal, softbal, floorball, volleybal, 

basketbal en dodgeball. 

Onze voetbaljongens en -meiden  

wisten hierbij een eerste plek te beha-

len. 

Met een voldaan gevoel en uiteindelijk 

een tweede plek in het algemene klasse-

ment keerden zij huiswaartss  

MINT-PROJECT 3VWO 

Naast nieuwe leerlingen verwelkomen we dit jaar ook een aantal nieuwe collega’s. Voor leerlingen is de over-

stap naar een nieuwe school spannend, maar ook voor docenten is deze eerste periode een spannende tijd. Een 

aantal kenden we al vanuit hun succesvolle LIO-stage van vorig jaar en ook zit er een oud-leerlinge tussen. 

 

Onze nieuwe collega’s op een rijtje: 

- Barthelijne Weijs  docente Muziek en CKV 

- Ruben Oude Voshaar   docent Economie 

- Emma-Lynn Heuker of Hoek docente Nederlands 

- Mellery Gecer  docente Engels 

- Merel Titshof  docente Duits 

- Anke Gasselink  docente Wiskunde 

- Oscar Scholten  docent Biologie 

MIDDELBARE SCHOLIEREN MOTIVE-

REN VOOR MINT-VAKKEN 

(MATHEMATIEK, INFORMATICA, NA-

TUURKUNDE EN TECHNIEK) DOOR 

MIDDEL VAN ONDERZOEK IN OUDE 

KASTELEN.  

 

Dat is het doel van dit grensoverschrijden-

de project. Zes Nederlandse en zes Duitse 

scholen werken hieraan mee. Scholieren 

in de leeftijd van 15-16 jaar, voeren bij 

Nederlandse en Duitse kastelen en andere 

historische gebouwen onderzoeken uit. 

Hierbij maken zij gebruik van een mobiel 

buslaboratorium.  

Half september gingen deden tien van 

onze leerlingen uit 3VWO mee en waren 

we te gast bij het kasteel in Vorden. 

De dag begon met een kennismakingsspel 

in het Duits en Nederlands rondom het 

kasteel. Dit zorgde ervoor dat er voor de 

rest van de dag een hechte en gemengde 

groep ontstond. 

Vervolgens een rondleiding bij het kasteel 

door de eigenaresse, in iedere ruimte 

mocht gekeken worden. Gedurende de dag 

was er een echt MINT-programma waarbij 

op zowel theoretische als praktische wijze 

de vier vakken werden gecombineerd.  

Hieronder wat reacties van onze leer-

lingen: 

“Bedankt voor de leuke en leerzame erva-

ring die ik heb gehad met dit project. Ik 

verheug me op het project in Duitsland in 

mei.” 

“Ik vond het super gezellig, en ook heel 

interessant. Ik heb veel geleerd over 

‘kopjes en staartjes’. Verder maakte je 

veel contact met de Duitse leerlingen.” 

PROJECT 3MAVO  

NIEUWE COLLEGA’S 

Veilig uitgaan = veilig thuiskomen 

Op maandagmiddag 5 november volgen de 3-mavoklassen op school een theaterwork-

shop Veilig uitgaan = veilig Thuiskomen. De clinic richt zich op het tijdig signaleren van 

rijden onder invloed op de fiets, scooter en in later stadium de auto. Daarnaast wordt ook 

aandacht besteed aan agressie en asociaal gedrag door overmatig alcoholgebruik in het 

uitgaansleven. Doelstelling is om de leerlingen preventief te leren handelen bij risicovolle 

situaties.  

De theaterworkshop Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen  bestaat naast videoclips, reactie-

testen, feitenkennis en een quiz, grotendeels uit interactief theater, waarin professionele 

acteurs aan de hand van praktijkgerichte scènes op een leuke maar indringende wijze met 

de scholieren omgaan. Hoe kom je wel of niet veilig thuis? De scholieren worden als 

“regisseur” betrokken bij het oplossen van de scenes.   
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‘...even uit de ‘waan van de lesdag’ stappen…’ 

Sinds schooljaar 2016/2017 zijn we overgestapt, diverse losse projecten, op twee thema-
dagen voor onze onderbouwleerlingen per jaar. Binnen deze themadagen willen we, 
maatschappelijke thema’s die wel incidenteel aan bod komen in de diverse vakl– en men-
toressen, leerjaarbreed aanbieden aan onze leerlingen. 

We willen op deze dagen, samen met de leerlingen, even uit de ‘waan van de lesdag’ stap-
pen en de belangrijke maatschappelijke thema’s die altijd rondom ons aanwezig zijn, 
aangrijpen om te verkennen, te bespreken en/of te verwerken. 
 
Op dinsdag 13 november gaan we in klas 1 t/m 3 actief bezig met het thema Tolerantie. 

We hebben per leerjaar een subthema. Waarbij leerjaar 1 dicht bij de eigen leefwereld 
blijft en de leerlingen in de hogere leerjaren steeds verder naar buiten kijken: 

Leerjaar 1: Pesten  

Leerjaar 2: Tolerantie tegenover LHBTQ 

Leerjaar 3: Vluchtelingen 

We hebben voor elk leerjaar een gevarieerd programma, in de vorm van voorstellingen, 
workshops en creatieve opdrachten.  

OP HET MCT VINDEN WE HET BELANGRIJK 

DAT AL ONZE LEERLINGEN DE KANS KRIJ-

GEN OM TE KUNNEN EXCELLEREN OP HET 

EIGEN NIVEAU. DIT KAN OP MAVO-, HAVO- 

EN VWO-NIVEAU. 

 

Op het vwo streven we naar een rijk palet aan 

mogelijkheden waar vwo-leerlingen uit kunnen 

kiezen. We bieden programmaonderdelen aan 

voor zowel tweetalige als niet-tweetalige vwo-

leerlingen.  

Sinds vorig schooljaar houden wij ons binnen 

het kernteam VWO actief bezig met het door 

ontwikkelen van het vwo. We zien in de afgelo-

pen jaren dat we veel keuzes bieden, echter is 

lang niet alles in één doorlopende (leer)lijn 

uitgezet. Om dit betere kaders te geven zijn we 

bezig met het traject om te komen tot een ver-

rijkt vwo. Een verrijkt vwo wil zeggen dat er 

meer (individuele) ruimte is voor aanvulling op 

het zesjarig curriculum. Dit traject is door ons 

gestart en onze aanvraag deze maand ingediend 

bij de VO-raad.  

 

Dit traject vereiste een beschreven doorlopende 

vwo-lijn en hier hebben we ons het afgelopen 

jaar voor ingezet. Zowel onze TTO– als niet-TTO

-leerlingen hebben in deze lijn de mogelijkheid 

om diverse verrijkingsonderdelen te kiezen. 

Soms is de keuze aanbodgestuurd (door ons als 

school), maar ook vraaggestuurd (door de leer-

ling) is een mogelijkheid die we verder willen 

ontwikkelen. 

 

Met het Montessori Certificaat (ingevoerd in het 

vwo in 2016/2017) en deel uitmakend van onze 

Montessori identiteit willen we zichtbaar maken 

dat de leerling gedurende zijn/haar schoolloop-

baan een groot aanbod aan onderwijs- en extra 

activiteiten heeft ondernomen. Daarbij streven 

we steeds meer naar 'onderwijs op maat'.  

Daarnaast hebben we ons vorig jaar nogmaals 

georiënteerd op het Pre-U partnerschap met de 

Universiteit Twente en zijn we met hen in ge-

sprek gegaan over de mogelijkheden. 

 

Waar wij in het verleden om diverse redenen 

afzagen van een intensieve samenwerking, zien 

we nu juist een aanvulling op ons aanbod en in 

onze doorlopende leerlijn. Sinds dit schooljaar 

mogen we ons dan ook een pre-U school noe-

men. 

 

Voor het verrijkt vwo betekent dit dat ICT ons 

extra mogelijkheden kan bieden bij differenti-

ëren, feedback geven en onderwijs op maat.  

 

Er is sprake van een ontwikkeling in de leermid-

delenmarkt die het onderwijs de mogelijkheid 

geeft om leerlingen met behulp van ICT met 

steeds meer zelfverantwoordelijk het leerproces 

vorm te laten geven. Vooral innovatieve metho-

des die differentiatie aan het leerproces geven 

ons nieuwe mogelijkheden. 

In januari horen wij of wij  mogen aansluiten bij 

dit landelijke traject.  

 

THEMADAG TOLERANTIE  
DINSDAG 13 NOVEMBER 

VERRIJKT VWO 
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SCHOOLGIDS 
2018/2019 

Voor  de basisinformatie over onze 

school verwijzen we u graag naar 

onze schoolgids en onze website. 

Praktische gegevens en andere 

regels en afspraken staan hierin 

beschreven.  

Op onze website onder de kop 

‘Ouders/verzorgers’, vindt u deze 

informatie. 

Voor een directe link naar de 

schoolgids, klik op:  

 

Schoolgids 2018/2019  

 

 

UITREIKING TTO– EN TAALCERTIFICATEN 

Op vrijdag 2 november reiken wij aan (oud)leerlingen de TTO– en Taalcertificaten uit van 

schooljaar 2017/2018.  

De afgelopen jaren zien wij op onze school een groei in deelname en interesse hiervoor. 

Dit betekent dat we op vrijdag  

2 november bijna 200 certifi-

caten en diploma’s uitreiken 

aan leerlingen die naast het 

reguliere programma een extra 

taal en/of TTO-traject hebben 

doorlopen. 

Een prestatie om trots op te 

zijn! 

 

 

 

 Maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober Herfstvakantie 

 Maandag 29 oktober    1e Ouderplatform 

 Maandag 29 oktober    2TTO bezoekt try-out Kamak Theater  

 Vrijdag 2 november    Uitreiking TTO– en taalcertificaten 

 Maandag 5 tot en met woensdag 14 november  Tentamens P1 bovenbouw havo/vwo 

 Maandag 5 tot en met vrijdag 9 november Rapportvergaderweek periode 1 

 Dinsdag 13 november    Themadag Tolerantie leerjaar 1, 2 en 3 

 

Voor meer activiteiten en/of achtergrondinformatie kijk op onze website bij:  

Agenda 

        

BINNENKORT  OP DE AGENDA 

https://montessoricollegetwente.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/Schoolgids-2018-2019-rev-5-eindversie.pdf
https://montessoricollegetwente.nl/agenda

