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Les voor het leven

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
De tweede week van de meivakantie is momenteel aan de gang. Na deze vakantie starten
de laatste weken van het schooljaar en start voor onze eindexamenkandidaten op donderdag 9 mei het centraal eindexamen. Voor iedereen een spannende en mooie tijd.
Na de meivakantie zal er op woensdag 8 mei een studiedag zijn voor het gehele personeel.
De leerlingen zijn op deze dag lesvrij. Wij wensen u en uw kinderen nog een fijne week.
Maandag 6 mei starten de lessen weer volgens rooster.
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
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ONZE KERNWAARDEN

Op woensdag 8 mei hebben wij een studiedag voor het gehele onderwijzend personeel van het Montessori College Twente. De studiedag start met diverse workshops van het CPS over de mogelijkheden van
formatief toetsen. Dit is geïnitieerd door ons kernteam Toetsing.

 Ambitieus

Sinds enkele jaren zijn wij als school intensief bezig om de toetsdruk gedurende het jaar te verspreiden
en te verlagen. Één van de gevolgen hiervan is dat docenten op andere manieren dan het traditionele
toetsen de leerlingen (willen) volgen en in gesprek willen blijven over de voortgang. Formatief toetsen
is een verzamelbegrip hiervoor.

 Creatief

Een toets is formatief als leraren, leerlingen of hun medeleerlingen de resultaten ervan verzamelen,
interpreteren en gebruiken om een beslissing te nemen over wat een goede, volgende stap is in de les.
Denk bij het woord toets overigens niet alleen aan een proefwerk. In feite kan elke situatie waarin je
erachter komt waar leerlingen staan (of waarin ze er zelf achter komen) een formatief toetsmoment
zijn. Dat kan dus ook in een klassikaal vraaggesprek, tijdens een opdracht, als je Kahoot inzet enzovoort.

 Eigen-wijs

Het andere deel van de studiedag werken wij aan de opzet voor komend schooljaar, het gaat hierbij om
de takenboekjes, het PTA en de jaarplanning.
Vanwege deze studiedag zijn de inhaaltoetsen van woensdag 8 mei verplaatst naar donderdag 9 of
vrijdag 10 mei. Dit is bij de betreffende leerlingen aangepast in de eigen Magisteragenda.

 Betrokken

 Dynamisch

ERKENNINGSTRAJECT VMO
OP MAANDAG 1 EN DINSDAG 2 APRIL WERD HET
MONTESSORI COLLEGE TWENTE BEZOCHT DOOR
EEN VISITATIEGROEP VAN HET VMO
(VERENIGING VOORTGEZET MONTESSORI ONDERWIJS).
Het VMO is onderdeel van de NMV (de Nederlandse
Montessori Vereniging). Doel van dit Erkenningstraject
is om de kwaliteit van de VMOscholen te behouden én
om die kwaliteit zo mogelijk te vergroten waarbij de
expertise van de scholen benut wordt.
Gedurende deze twee dagen en op basis van het door ons geschreven erkenningsdocument lieten wij als school zien op
welke wijze wij vormgeven aan het Montessorionderwijs. Ongetwijfeld heeft uw zoon/dochter één van de leden van het
visitatieteam in de les gezien of door de gang zien lopen. Er waren lesbezoeken en gesprekken met diverse panels, waaronder leerling– en ouderpanels.

De commissie heeft de drie brede Montessoridoelen en de zes karakteristieken herkent en erkent in onze school en sprak
zijn enthousiasme uit voor hetgeen wij samen met onze leerlingen en medewerkers iedere dag uitvoeren.
Natuurlijk zijn we enorm trots op dit resultaat en geeft het ons de bevestiging dat hetgeen wat we doen en samen willen
bereiken bij ons op school in lijn is met de koers van het VMO.
Daarmee hebben we wederom onze Montessori-erkenning verkregen en is deze verlengd.
Binnenkort verwachten wij het rapport n.a.v. dit bezoek.

‘...wederom onze Montessori-erkenning verkegen…’
EINDELIJK IS HET
ZOVER...

VAKANTIEREGELING 2019/2020

IN DE ZOMER WORDEN DE
‘GATEN’ IN HET TRAPPENHUIS GEDICHT.

Herfstvakantie

21-10-2019 t/m

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m

03-01-2020

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m

21-02-2020

Komende zomer gaat een langverwachte wens van ons in vervulling. De ‘gaten’ (ruimtes
tussen de gang en de muur) in
het hoofdgebouw worden gedicht.
Architectonisch een mooi idee,
maar voor ons als MCT al jarenlang een doorn in het oog.
Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de gang, is het mogelijk om
kleine studeer-/pauze– en werkplekken te creëren. Dit was en is
nog steeds een grote wens omdat we hierdoor ons onderwijsconcept beter kunnen uitwerken.
Daarnaast zal en daar zijn we
ook enorm blij mee, de overlast
van het geluid in het gebouw
drastisch afnemen.
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2e Paasdag

13-04-2020

Meivakantie

22-04-2020

t/m

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

t/m

22-05-2020

2e Pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

06-07-2020 t/m

14-08-2020

(+ dag na hemelvaart)

ALEK DOOR NAAR DE LANDELIJKE FINALE VAN DE
WISKUNDE OLYMPIADE
Alek, leerling 4VWO-TTO, is door naar de landelijke finale van de Wiskunde Olympiade. Een fantastische prestatie!
De eerste ronde vond plaats in januari op school. Als je bij de (ongeveer) 900 deelnemers met het hoogste resultaat zit (verdeeld per leeftijdscategorie), dan krijg je een
uitnodiging om mee te doen met de tweede ronde.
Aan de eerste ronde deden 328 scholen mee met in totaal 8.150 leerlingen.
De tweede ronde is een regionale ronde en deze werd gehouden op de Universiteit
Twente. Alek heeft deze ronde zeer goed doorstaan en zat bij de beste 44 leerlingen
van leerjaar 4 van Nederland.

THEMADAG 28 MAART
DONDERDAG 28 MAART HIELDEN
WE ONZE TWEEDE THEMADAG VAN
DIT SCHOOLJAAR
VOOR LEERJAAR 1, 2 EN 3 STOND
DEZE DAG IN HET TEKEN VAN GEZOND LEVEN.
De dag startte voor ieder leerjaar
anders en ook het programma
verschilde van elkaar. Waar het bij
het ene leerjaar met name ging om
gezond eten en drinken (leerjaar 1),
ging het bij het andere leerjaar juist
om het gezonde lichaam
(leerjaar 2).

Momenteel bereidt hij zich, samen met de andere kandidaten, voor op de finale.
Dit gebeurt in de finaletraining die zij gedurende vier dagen krijgen. In november is
de prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.
De prijs bestaat uit een certificaat, enkele cadeaus en een geldbedrag. Samen
met een aantal andere veelbelovende
finalisten worden de prijswinnaars
verder uitgenodigd om deel te nemen
aan een speciaal trainingsprogramma
voor de internationale wiskundewedstrijden waar Nederland een team
naartoe afvaardigt.

Alek, veel succes!!

VELDWERK LEERJAAR 2 AARDRIJKSKUNDE
Net voor de meivakantie, ging de sectie Aardrijkskunde met de leerlingen van leerjaar 2
op de fiets door het mooie Twentse landschap. Want wat is er nu mooier dan hetgeen je
in een boek leest ook daadwerkelijk in het landschap te ontdekken?
Het ‘Veldwerk’ vond plaats in de week voor de meivakantie. Voor de vakantie waren dit
de klassen, 2MH2, 2MHW2, 2VT1 en 2V1. Het weer werkte fantastisch mee gedurende
deze dagen.

In
leerjaar 3 gingen de leerlingen de
diepte in, want wat houdt het nu in,
een gezonde geest?
Naast fysieke activiteiten en kleine
onderzoeken stonden waren er
deze dag ook diverse sprekers op
school die spraken over geluk en
het creëren van je eigen gezonde
mindset.
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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 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:

Diploma-uitreiking 4-MAVO



Donderdag 4 juli:

Diploma-uitreiking 5-HAVO en 6-VWO

Start Centraal Eindexamen

‘…we wensen al onze examenkandidaten veel
succes met de examens…’
IB EXAMENS
DIT JAAR ZULLEN ZOWEL ONZE
5H-TTO LEERLINGEN ALS ONZE
6V-TTO LEERLINGEN DEELNEMEN AAN DE IB EXAMENS.
Waar onze VWO-TTO-ers al sinds
jaar en dag deelnemen aan het IB
examen is het dit jaar voor
het eerst dat ook de TTOleerlingen uit 5Havo gaan
deelnemen.
6 leerlingen uit 5HAVO en
19 leerlingen uit 6VWO
nemen, naast hun Centrale
Eindexamens, op donderdag
16 en zaterdag 18 mei deel
aan dit examen.

ROOSTER CENTRALE EXAMEN
(HIEROP STAAN UITSLUITEND DE VAKKEN AFGENOMEN DOOR HET MCT OP VERMELD)

wk 19
datum

GOOD LUCK EVERYONE!
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MAVO
van

tot

do 9/5
BI

Een pittige opdracht en
uitdaging om je naast je
CE’s ook hierop te concentreren.
6VWO doet dit examen,
English A—language en
literature op honours level
(native speaker niveau) en
5HAVO neemt deel aan het
examen English B.

vak
-

13:30
dysl

-

15:30
16:00

vr 10/5

NE

13:30
dysl

-

15:30
16:00

vak
-

WIA/
WIB

HAVO
van

tot

vak
-

13:30
dysl

-

16:30
17:00

SK

DU

09:00
dysl

-

11:30
12:00

MU

M&O

13:30
dysl

-

16:30
17:00

LOK
NE
SAX

VWO
van

13:30
dysl

tot

-

09:00 dysl
123
13:30 dysl
SPORTHAL

16:30
17:00

11:30
12:00
16:30
17:00

VERVOLG ROOSTER CENTRALE EXAMEN
(HIEROP STAAN UITSLUITEND DE VAKKEN AFGENOMEN DOOR HET MCT OP VERMELD)

SCHOOLPLEIN
DE LEERLINGENRAAD HEEFT,
SAMEN MET DE OUDERRAAD EN
DE DIRECTIE EEN ONTWERP
GEMAAKT VOOR DE INRICHTING VAN HET SCHOOLPLEIN.

Wk20
datum

ma
13/5

Dat het schoolplein van onze school
toe was aan een update is geen
nieuws. Maar wat wil je als leerling
graag op het schoolplein zien?
Deze vraag , samen met een voorstel, heeft de directie, in overleg met
de ouderraad, voorgelegd aan leden
van de leerlingenraad en ze zijn
eruit!
Binnenkort wordt het schoolplein
voorzien van meerdere zitplekken
en zal er ook het een en ander voor
de nodige ontspanning worden
gerealiseerd.

Vak
DU

MAVO
van
tot
9:00
11:00
dysl - 11:30

vak
GS
SAX
NAT

EC

13:30 - 15:30
dysl - 16:00

GS

09:00
dysl

- 11:00
- 11:30

-

NA-

13:30
dysl

- 15:30
- 16:00

EN

AK

9:00
dysl

11:00
- 11:30

-

FR

13:30
dysl

- 15:30
- 16:00

FR

MU

09:00 - 11:00
dysl - 11:30
123 / MEDIATH
13:30 - 15:30
dysl - 16:00

HAVO
van
tot
9:00
12:00
dysl
- 12:30
SPORTHAL
13:30 - 16:30
dysl
- 17:00

vak
GS

BI

VWO
van
9:00
dysl

tot
12:00
- 12:30

13:30 - 16:30
dysl
- 17:00

DU

09:00
dysl

- 11:30
- 12:00

EC

13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

di 14/5

wo
15/5

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

-

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

EN

Wordt vervolgd..

do
16/5

vr
17/5

LOK
WI

-

-

NE

13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

TE

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

-

MU

- 11:30
- 12:00

AK

09:00
dysl

- 12:00
- 12:30

EN

LOK
BI

09:00
dysl
123
13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

NA

13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

13:30
dysl

- 15:30
- 16:00

FINALE OLYMPIC MOVES
DE AFGELOPEN MAANDEN WAREN ER DIVERSE VOORRONDEN
VAN DIVERSE SPORTEN WAAR
LEERLINGEN VAN ONZE
SCHOOL AAN HEBBEN MEEGEDAAN.
Natuurlijk is meedoen belangrijker
dan winnen al is het wel erg leuk
wanneer je als team door de regionale ronde komt en je de finale van
de Olympic Moves mag bijwonen op
vrijdag 7 juni in Papendal.
Vanuit onze school hebben de volgende teams zich geselecteerd voor
de Finales:


Jongens Streetball klas 2/3



Meiden Voetbal klas 1



Meiden Handbal klas 3/4
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Wk21
datum

ma
20/5

Vak
-

NASK2

MAVO
van

tot

13:30 - 15:30
dysl - 16:00

di 21/5

wo
22/5

TE

13:30
dysl

- 15:30
- 16:00

vak
-

HAVO
van

tot

vak
-

WIA/
WIB

EC

13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

AK

09:00
dysl

- 12:00
- 12:30

-

SK

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

M&O

-

-

-

TE

VWO
van

tot

13:30 - 16:30
dysl
- 17:00

13:30
dysl

- 16:30
- 17:00

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

-

13:30
dysl

- 16:00
- 16:30

FR

DE KLAS

ANWB STREETWISE—NEXT LEVEL
DEELNEMEN AAN HET VERKEER IS ZO VANZELFSPREKEND DAT WE ER
ALS INDIVIDU WEINIG MEER BIJ STILSTAAN, MAAR IS ONS GEDRAG
WEL VERKEERSPROEF?
Op woensdag 10 en donderdag 11 april bezocht de ANWB onze school met een interactief
en opvallend verkeersprogramma.
Leerjaar 1: Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’
Onderwerpen van de verkeersworkshop zijn boetes voor verkeersovertredingen, aantallen
verkeersongelukken en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.
Leerjaar 2: ANWB Verkeersbus!
De bus, specifiek voor de tweedejaars, is een uitdagend verkeerstraject bestaande uit vijf
verschillende workshops. Met o.a. de dode hoek die wordt belicht, een mobiliteitsgame en
het besturen van een scootersimulator in de virtuele wereld.
Leerjaar 3: ANWB Virtual Reality!
De leerlingen uit leerjaar 3 deden mee met een interactieve workshop. Met behulp van
een device, VR-bril en controller werd er in vijf verschillende scenario’s deelgenomen aan
het verkeer. Hebben de keuzes die zij maken gevolgen voor medeweggebruikers?

WELLICHT HEEFT U AL ÉÉN
VAN DE UITZENDINGEN GEZIEN OP DE NTR.
Momenteel is op de NTR de serie
De Klas te zien. Onze collega
Montessorischool uit Nijmegen,
het Montessori College Nijmegen,
heeft voor deze serie haar schooldeuren geopend en leerlingen van
deze school nemen deel aan de
bijzondere lessen.
In het programma De Klas krijgt
een groep leerlingen een bijzondere les van een ongewone leerkracht. Wat volgt is een blik op de
wereld vanuit de klas.

‘...ben jij streetwise?...’
IMPRESSIE MONTICONCERT 4MAVO, 5HAVO EN 6VWO
WOENSDAG 3 EN DONDERDAG 4
APRIL WAREN DE EINDEXAMENCONCERTEN 4M, 5H EN 6V.
Twee geweldige avonden
met meer dan 500 bezoekers die hebben genoten
van een uiteenlopend programma.
4MAVO
Op woensdag 3 april schitterden 39 eindexamenkandidaten muziek uit 4mavo
in de Grote Zaal van het
Metropool.
Met nummers van o.a. Justin
Timberlake, Stevie Wonder,
Maroon 5, Imagine Dragons en
de Red Hot Chili Peppers lieten
ze veelvuldig zien dat ze op diverse instrumenten konden
spelen in kleine en grotere samenstellingen.

5HAVO en 6VWO
Op donderdag 4 april was het de
beurt aan de 25 eindexamenkandidaten uit 5Havo en 6Vwo. Ook zij
speelde het dak eraf in de Grote
Zaal van het Metropool.
Als special guest trad de Big Bang—
bigband op met gastzangers uit de
examenklassen.
Beide avonden telden zo’n 25-30
nummers vanuit diverse genres en
stijlperioden.
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WIJZIGING LAATSTE SCHOOLWEKEN VOOR LEERJAAR
Voor de ouders en leerlingen die al wat langer bij ons op school zitten een belangrijk bericht. Voor leerjaar 1, 2
en 3 zijn de laatste twee weken qua programma ‘omgedraaid’.
In het verleden hadden wij in de voorlaatste week van het schooljaar diverse activiteiten met leerjaar 1, 2 en 3.
Zo gaat leerjaar 1 op kamp, hebben leerjaar 2 en de leerlingen uit 3havo en 3vwo diverse afsluitende activiteiten en was 3mavo op ‘Parijsreis’.
Deze week werd gevolgd door de laatste week voor de vakantie waarin alle rapportvergaderingen plaatsvonden en de leerlingen op vrijdag het rapport ophaalden.
Dit jaar hebben wij beide weken ‘omgedraaid’. Hierdoor weet je als leerling (en als ouder) een week eerder wat
de vervolgroute wordt en kunnen wij een week eerder beginnen met de indeling van de nieuwe klassen.
De afsluitende week met diverse activiteiten vindt nu plaats in de laatste week en wordt afgesloten met het
ophalen van het rapport.
Week 27:

Rapportvergaderweek leerjaar 1, 2 en 3

Week 28:

Afsluitende activiteiten met op vrijdag 12 juli rapportuitreiking

In de komende maanden ontvang u specifieke informatie m.b.t. het betreffende leerjaar en/of de klas.

BINNENKORT OP DE AGENDA


Maandag 6 en dinsdag 7 mei

Blokdagen 4M, 5H en 6V



Woensdag 8 mei

Studiedag (leerlingen lesvrij)



Donderdag 9 mei

Start centraal eindexamen



Dinsdag 14 en donderdag 16 mei

1TTO uitwisseling Vreden



Maandag 20 mei

Excursie leerlingen
Maatschappijwetenschappen 4Havo



Donderdag 23 mei

Eindexamengala



Vrijdag 24 mei

Excursie bovenbouwleerlingen Frans

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

