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Les voor het leven

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
De laatste lesweek van 2018 is bijna afgelopen. Vier dagen les en vandaag een dag met
verschillende afsluitende activiteiten. Met gisteren, tijdens het zesde lesuur, al een intercom-kerst-bingo voor alle leerlingen en medewerkers.
Een deel van onze voorlichtingsactiviteiten hebben we al achter de rug. Zowel de voorlichtingsavonden als de Montessorimiddagen zijn goed bezocht. De komst van SvPO
(Stichting voor Persoonlijk Onderwijs) Hengelo maakt het in een stad waarin het dalende
aantal basisschoolleerlingen de komende schooljaren gevolgen gaat hebben voor het
voortgezet onderwijs, allemaal niet eenvoudiger.
Na de kerstvakantie is het nog maar drie weken tot onze open dag. De kans is groot dat
uw zoon/dochter op die dag een mooie bijdrage gaat leveren en, uit eigen ervaring puttend, kan vertellen aan onze bezoekers hoe het is om op het MCT naar school te gaan.

O.A. IN DIT NUMMER
Internationale Stage 5VWO ....... 2
Bezoek TMZ................................ 3

Wij wensen u en uw kinderen hele prettige feestdagen. Maandag 7 januari starten de
lessen weer volgens rooster. Het zevende uur op deze dag vervalt in verband met een
nieuwjaarsbijeenkomst voor onze medewerkers.

Concert Konink. Luchtmacht ..... 3

Uiteraard vindt u in deze mededelingen een aantal sfeerfoto’s/aankondigingen. Voor
meer actueel nieuws verwijzen wij u graag naar: https://www.facebook.com/
montessoricollegetwente of onze instagram account: https://instagram.com/
montessoricollegetwente

Tech Your School........................ 5

We wensen al onze leerlingen en ook u een prettige vakantie.

ONZE KERNWAARDEN

Jan Schmitz

 Ambitieus

directeur Montessori College Twente

DOORSTROMEN ZONDER DREMPELS
Wij geloven in kansen. Daarom geven we elke leerling de kans om intern door te stromen.
We hebben veel leerlingen, die, na het behalen van het diploma, van 4-mavo naar 4-havo
gaan, of van 5-havo naar 5-vwo.
Aan de doorstroom van 4 mavo naar 4-havo en van 5-havo naar 5-vwo stellen wij
(volgens ons als eerste in Hengelo en omgeving) sinds dit schooljaar geen aanvullende
eisen meer. Dit is vooruitlopend op de ambitie van het ministerie van OC&W en het past
goed bij onze manier van werken. Er is wel een eis als het gaat om het kiezen van het
profiel. De leerlingen die de doorstroom naar havo-4 / vwo-5 willen openhouden, dienen
een extra vak te kiezen binnen het huidige niveau. Het behaalde diploma, in combinatie
met het juiste vakkenpakket voor het volgende niveau, is voldoende. Wij kennen immers
de leerling om wie het gaat. We noemen dit ‘drempelloos doorstromen’.
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 Betrokken
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INTERNATIONALE STAGE 5-VWO (TTO)
In 5-VWO hebben de leerlingen die de TTO-stroming volgen de mogelijkheid om zelf een eigen internationale stage samen te stellen.
Tijdens deze stage kun je je focussen op verbreding van je huidige
studie, kennismaking met een (mogelijke) vervolgstudie of beroep of
kiezen voor een maatschappelijke invulling.
Daniël Pepers (5-VWO) is momenteel bezig met zijn internationale
stage.
Ik ben Daniël Pepers en ik ben 16 jaar oud en zit momenteel in 5vwo.
Voor mijn IB English studie heb ik de kans gekregen om een stage te
regelen op een plek die mij aanspreekt. Ik heb gekozen voor de Stichting Marent Nursery School in een van de armste wijken van Gambia, Ebo Town. Op de Marent Nursery School zitten
200 kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. Stichting Marent School zorgt naast onderwijs ook voor medische zorg en het
dagelijks verstrekken van een voedzame maaltijd voor de kinderen. Het werk dat iedereen daar verricht voor de Gambiaanse jeugd is werkelijk bewonderingswaardig en ik ben ontzettend dankbaar dat ik daar deel uit van mag maken
voor een bepaalde tijd.

Op vrijdag 21 december vertel ik in de 3-havo– en 3-vwo-tto klassen al kort wat over mijn stage, het goede doel en wat
ik allemaal van plan ben in Gambia. Na de kerstvakantie probeer ik een groot aantal lege flessen in te zamelen om zo
een bijdrage te leveren aan de schoolbenodigdheden en spel/sportmaterialen aldaar. Alle donaties worden uitsluiten
gebruikt voor het goede doel.
Als u meer wilt weten over mijn stage en alternatieve manieren om bij te dragen aan de kinderen, verwijs ik u graag
door naar mijn website.

‘...organiseert de MAC (Montessori Activiteiten Commissie) voor de leerlingen…’
IPAD UPDATE

SYLVESTERPARY & NEW YEAR’S GALA

VRIJDAG 30 NOVEMBER HAD
HET GEHELE TEAM VAN
COLLEGE’S EEN STUDIEMIDDAG VOOR DE IPAD.

In het nieuwe jaar organiseert de MAC voor de leerlingen uit leerjaar 1&2 en voor de leerlingen uit leerjaar
3 en hoger een schoolfeest.

Door de komst van de iPad naast
de boeken zien we in de afgelopen
jaren een positieve ontwikkeling
bij het gebruik van dit middel
binnen ons onderwijs.
Na een korte plenaire start kregen
de collega’s verdere uitleg over
onder andere de iPad Pro en hoe
deze goed in te zetten is binnen de
les. Ook werd Office 365, Zuludesk
en de klaslokaal app verder behandeld. Met deze beide laatste programma’s kun je als docent binnen
de les de iPads ‘kaderen’.
Of.. Zoals op hun website staat
beschreven: “It’s like the holy grail
of iPad management.”

Sylversterparty (leerjaar 1 &2)
Voor leerlingen uit leerjaar 1&2 is dit de Sylvesterparty.
Dit feest zal plaatsvinden bij VIOS in Hengelo. Het
feest begint 19:30 uur en zal uiterlijk 22:30 uur eindigen. Mochten leerlingen eerder naar huis willen of eerder opgehaald worden dan kan dit natuurlijk.
Het feest is alleen voor onze leerlingen van het eerste
en tweede leerjaar.
Leerlingen uit andere leerjaren en/of van andere scholen worden niet toegelaten.
New Year’s
Gala (leerjaar 3 en hoger)
Voor de leerlingen uit leerjaar 3 en hoger
is er het New Year’s Gala.
Dit feest zal plaatsvinden bij Club Merlijn
in Hengelo.
Het feest begint om 20.00 uur en zal uiterlijk 23.30 uur eindigen.
Onze leerlingen mogen bij het Gala, indien zij dit willen een introducé meenemen.
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BEZOEK CLIENTEN TMZ
VRIJDAG 7 DECEMBER HADDEN
WE EEN IETS ANDER PUBLIEK IN DE
PERSONEELSKAMER DAN GEBRUIKELIJK.
Voor de tweede keer was er een
groep cliënten van de TMZ-groep
(TriviumMeulenbeltZorg) op bezoek.
BSM-leerlingen hadden een sportieve activiteit en een creatieve
activiteit voorbereid. Iedereen leek
het prima naar zijn zin te hebben,
voor de leerlingen met een groot
leereffect, gaven ze zelf aan.
We kunnen alleen maar trots zijn
op de manier waarop de leerlingen
de activiteiten hebben voorbereid
en met hoeveel liefde ze deze
hebben uitgevoerd.

CONCERT KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Nergens anders ter wereld vind je 41 blazers en een 7-koppige ritmesectie in
één orkest. Vakmusici die stuk voor stuk behoren tot de top binnen hun discipline.

Met als resultaat soulvolle, symfonische popmuziek met een krachtige groove
en een herkenbare beat. Een geluid uit duizenden. Dat is het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
Op donderdag 24 Januari komt dit orkest bij ons op bezoek!
In de ochtend zullen de leerlingen uit leerjaar 3 met muziek als keuzevak workshops krijgen van de orkestleden en in de middag is er een concert in de aula.
Dit concert start om 13.30 uur (inloop: 13.15 uur).
Het orkest is bekend van bevrijdingspop, militair ceremonieel of de Last Post
bij de aankomst van de MH17-slachtoffers op vliegbasis Eindhoven, maar doet
veel meer.

We hopen en gaan ervanuit dat de
eerste twee activiteiten een vervolg krijgen en zullen leiden tot
een mooie samenwerking tussen
TMZ en het MCT. Het werkt!

Het concert is voor de leerlingen uit 3m, 3h en 3v met muziek, maar kan ook
gebruikt worden als culturele activiteit voor de bovenbouwleerlingen met CKV
in het pakket. Natuurlijk mogen geïnteresseerde leerlingen uit onder– en bovenbouw aanschuiven.
Het orkest is hip, funky, strak, gedurfd én benaderbaar. Een unieke combinatie.
Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een spierballenorkest met een
subtiele touch. Intiem als de situatie daarom vraagt, en het volgende moment
groots. Dynamisch dus, maar altijd met een volstrekt eigen sound waar je niet
omheen kan.
Mocht u als ouder het concert willen bijwonen dan hebben we voor maximaal
35 ouders kaarten beschikbaar. Interesse?
Dan kunt u zich via hier aanmelden.
(Voor dit concert wordt geen entree gevraagd)
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DATA EINDEXAMENKANDIDATEN
Heeft u een zoon/dochter in één van onze eindexamenklassen? Dan is het wellicht goed om de volgende data alvast te
noteren:


Donderdag 9 mei:



Woensdag 12 juni: Uitslag 1e tijdvak



Maandag 17 juni:

Start 2e tijdvak



Vrijdag 28 juni:

Uitslag 2e tijdvak



Woensdag 3 juli:

Diplomauitreiking 4-mavo



Donderdag 4 juli:

Diplomauitreiking 5-havo en 6-VWO

Start Centraal Eindexamen

‘…mix van poëzie, drama & geschiedenis …’
AFSLUITENDE WEEK
PERIODE 2
Van maandag 21 tot en met vrijdag
25 januari sluiten we periode 2 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

TTO
1TTO

Op vrijdag 23 november speelde Phileas Fogg samen met de leerlingen uit 1TTO de voorstelling ‘the
little Victorians’. Deze voorstelling wordt in de middag voorafgaand ingestudeerd en is die avond
gepresenteerd aan de ouders en andere belangstellenden.
Het gaf de leerlingen een indruk van het leven in de victoriaanse tijd.
2TTO
Op dinsdag 22 januari neemt 2TTO deel aan de voorronde van de junior speaking contest op school.
Het thema van dit jaar is 'What makes the world go round'. Vervolgens vertegenwoordigen enkele
leerlingen onze school in de regionale ronde.
De leerlingen bereiden een Engelse speech voor en dragen deze voor en beantwoorden vragen van
het question panel.
De jury beoordeelt de speeches op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht. Ook weegt de jury de
presentatie mee en de manier waarop de leerlingen vragen beantwoorden. Tijdens de regionale
rondes mag de speech niet langer dan 3 minuten duren, tijdens de finale is dat 4 minuten.
3TTO

In de middag vergaderen de docenten van de klas over het welbevinden
en de start van onze leerlingen dit
schooljaar.
De bovenbouw havo/vwo heeft deze
week tentamenweek periode 2.
Het tentamenrooster staat voor hen,
sinds vorige week, online in
magister.
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Aan de hand van gedichten en verhalen van Britse
soldaten gingen onze leerlingen van 3TTO op vrijdag
14 december 100 jaar terug in de tijd naar de Eerste
Wereldoorlog.
Door de acteurs van Phileas Fogg maakten ze op
indringende wijze kennis met de verschrikkingen, de
bommen, de luizen, het gifgas en de wanhoop van de
loopgraven van de Great War. Het was een mix van
poëzie, drama & geschiedenis en volledig in het Engels.

TECH YOUR SCHOOL—1e, 2e en 3e plaats voor onze school!
MONTESSORIMIDDAGEN

28 EN 29 NOVEMBER
WAS HET ZOVER, ONZE
EERSTE MONTESSORIMIDDAGEN VAN DIT
SCHOOLJAAR.
Vorig jaar zijn we deze middagen gestart om de leerlingen uit groep 7/8 in één
middag een goed beeld te
geven van onze school en de
verschillende instroompunten.
Zo’n 200 geïnteresseerde
basisschoolleerlingen zijn
in november op bezoek
geweest. Ze konden kiezen
uit diverse lessen.
In februari, na de open dag,
volgen nogmaals twee Montessorimiddagen. Het is al
mogelijk om je voor de middagen in februari aan te
melden.
Aanmelden voor de montessorimiddagen kan hier

NIEUWE COLLEGA’S

Sfeerimpressie
Begin dit jaar heeft Emiel
Harmsen (oudleerling van
onze school en onlangs afgestudeerd aan de Universiteit Twente) een sfeerimpressie gemaakt.

Impressie

Bron: https://www.saxion.nl/nieuws/2018/12/eerste-finaledag-tech-your-school-groot-succes

DOORLOPENDE RAPPORTAGE
Door de voortdurende digitalisering en mogelijkheden die ons administratie-en cijfersysteem
Magister biedt, hebben we eind vorig schooljaar besloten minder op papier te rapporteren.
Dit heeft geresulteerd in het feit dat u na periode 1 bent uitgenodigd, samen met uw kind, door
de mentor voor een gesprek om met name te spreken over het welbevinden van uw zoon/
dochter. Er is toen geen papieren rapport uitgereikt. De mentor heeft ter plekke met u, als het
ging om de resultaten, samen in Magister daarnaar gekeken.
Eind periode 2 krijgt uw kind van de mentor een rapport op papier uitgereikt. U als ouder
wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de contactavond (zie elders deze nieuwsbrief).
Na periode 3 is de mogelijkheid aanwezig om nogmaals met de mentor te spreken. Dit is uw
keuze. Op basis van de resultaten uit Magister vindt dit gesprek plaats. Er wordt geen papieren
rapport uitgereikt.
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Aan het eind van periode 4 krijgt uw kind van ons het eindrapport op papier mee naar huis.
Voor velen de bekroning op hun harde werken van het afgelopen schooljaar. Voor kinderen die
opstromen of afstromen tevens het toelatingsbewijs voor een andere studie, dan wel ander
leerjaar.

Gymzaal Saxion

CONTACTAVONDEN VAKDOCENTEN—OUDER(S)-LEERLING
Op maandag 4 en dinsdag 5 februari organiseren wij onze contactavonden
'vakdocenten ouders-leerlingen nav het 1e half jaar'.
Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen voorafgaand aan beide avonden de mogelijkheid om zich aan te melden voor één of twee gesprekken met vakdocenten van
hun zoon/dochter.

Met ingang van het nieuwe jaar zullen we
gebruik gaan maken van de gymzaal die
bij onze dependance ‘het Saxion’ hoort.
(afkorting is ‘SAX’ in magister)

Deze gymzaal blijft ook in de verdere
toekomst bij onze school horen. Hiermee
vervalt het fietsen naar de Deurningerstraat.

Vervolgens wordt er een indeling gemaakt waarbij gekeken wordt of het mogelijk is om gesprekken van één gezin zoveel mogelijk bij elkaar te centreren en
wordt u als ouder uitgenodigd voor de geplande tijdstippen.
Deze avond wordt door onze vakdocenten gezien als waardevol omdat deze
gesprekken soms net die verduidelijking of bevestiging geven die nodig is.

‘...gesprekken met
vakdocenten...’
REKENTOETS
DE REKENTOETS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS IS AL BIJNA TIEN
JAAR EEN DISCUSSIEPUNT IN DE POLITIEK. IN NOVEMBER IS DE LAATSTE
MEDEDELING HIEROVER GEWEEST
EN WE VERWACHTEN EEN UPDATE
VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS IN JANUARI 2019.
Er is een nieuw voorstel gekomen
(november 2018) die de huidige toets
moet vervangen. De vooreindexamenleerlingen (3-mavo, 4-havo en 5-vwo) en betreffende ouder(s)/verzorger(s) hebben we
in november per mail op de hoogte gebracht dat er dit schooljaar nog niets veranderd en wij ons huidige rekenbeleid
voortzetten.
Echter is het wel interessant om even op
de achtergrond in te gaan. Zeker voor de
ouders met kinderen in de onderbouw
aangezien de, nog te komen wijzigingen,
voor hen relevant zullen zijn.
In 2007 wees onderzoek uit dat het rekenniveau van leerlingen op het voorgezet
onderwijs en het mbo te laag was. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden hierover. De Tweede Kamer besloot
daarop, in 2010, om de rekentoets in te
voeren.
De toets werd een aantal jaren getest en de
eerste resultaten vielen op landelijk niveau
tegen. Slechts 28 procent van de havoleerlingen en 17 procent van de mboleerlingen haalden een voldoende. Onder-

wijsorganisaties vonden het niet kunnen
dat de toets verplicht zou worden met
zulke slechte resultaten. De rekentoets
werd gehekeld om de grote hoeveelheid
verhaaltjes-sommen met onbegrijpelijk
taalgebruik. Tegenstanders vinden dat
daardoor het rekenniveau niet echt getest
wordt.
Uiteindelijk telde daardoor de rekentoets
vanaf schooljaar 2015-2016 alleen mee
voor het vwo-eindexamen. (Overigens
hadden alle vwo-leerlingen van onze
school de rekentoets toen met een voldoende afgesloten).
Dit is vervolgens teruggedraaid en sinds
2016-2017 is het voor alle niveau’s verplicht om de rekentoets gemaakt te hebben echter telt deze verder niet mee in de
slaag– zakregeling.
De huidige coalitiepartijen hebben in het
regeerakkoord afgesproken dat de rekentoets zou verdwijnen en dat er een alternatief moet komen.
Het voorstel wat er nu ligt en waar hopelijk in januari meer uitsluitsel over komt,
stelt voor om de landelijke rekentoets te
laten verdwijnen en scholen zouden dan
zelf volgens (nog op te stellen) richtlijnen
het rekenonderwijs mogen inrichten.
Wordt vervolgd...
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Kerstkaarten voor ouderen
Klas 1MHW2, 1VT1, 1HVT1 en 2VT1
zijn bezig geweest tijdens de mentorof tekenles met het schrijven en
ontwerpen van kerstkaarten voor
ouderen in Nederland.
Zij nemen hiermee deel aan de landelijke schrijfactie om zoveel van de
ruim 1 miljoen eenzame ouderen met
een kerstkaart een klein plezier te

doen.

MOLECULAIR KOKEN
In het kader van het onderwerp muleculaire gastronomie gingen de leerlingen uit 6-VWO met het van NLT
(Natuur, Leven & Technologie) in het packet zelf aan
de slag in de keuken van ‘t Genseler.
Hier werd onder andere onderzocht hoe je het beste
een malse biefstuk kunt bereiden door gebruik te
maken van enzymen uit kiwisap en hoe het is om roze
bloemkool te eten met een blauw melksausje.
Het toetje mocht uiteraard niet ontbreken:
ijs met alginaatbolletjes die gevuld waren met ranja.

BINNENKORT OP DE AGENDA


Dinsdag 8 januari

Informatieavond uitwisseling 2TTO



Vrijdag 11 januari

Sylvesterparty & New Year’s Gala



Donderdag 17 januari

Start tentamenweek periode 2
(bovenbouw havo/vwo)



Maandag 21 januari

Voortgangsvergaderingen



Dinsdag 22 januari

Junior Speaking Contest (2TTO)



Zaterdag 26 januari

Open Dag



Maandag 28 januari

Aardrijkskunde Olympiade



Maandag 4 en dinsdag 5 februari

Contactavonden
(vakdocenten-ouder(s)-leerling)

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

