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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schooljaar is vier weken oud, tijd voor de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020.  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal afgeronde activiteiten, komende activiteiten en 
andere waardevolle informatie. 
 
Gedurende het jaar kunt u nog drie nieuwsbrieven van ons verwachten: tegen de Kerst, eind maart en 
aan het eind van het schooljaar. 
 
Ik wens onze leerlingen en natuurlijk ook u een mooi schooljaar. 
 
Jan Schmitz, directeur 
Montessori College Twente, les voor het leven 
 
 
 
Ontwikkeldag dinsdag 24 september (leerlingen gehele dag vrij) 
Op dinsdag 24 september hebben we als team MCT de eerste ontwikkeldag van dit schooljaar.  
In de CAO is afgesproken dat iedere docent bij een volledige aanstelling 50 ontwikkeluren krijgt, te halen 
uit de lestijd (het aantal ontwikkeluren verhoudt zich tot de aanstellingsomvang). De ontwikkeltijd moet 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld lesmateriaal of toetsen, voor zaken waar de 
docent normaal gesproken niet aan toe komt.  

Het MCT heeft ervoor gekozen om de ontwikkeltijd te concentreren op vijf dagen in het jaar, steeds een 
andere dag van de week. De reguliere lessen vervallen op ontwikkeldagen.  

 

 
Evaluatie iPad in de les 
Komende week zullen leerlingen uit de klassen 2, 3 en 4 worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
evaluatie-enquête over de iPad. Het doel van de enquête is het verbeteren en optimaliseren van het 
gebruik van de iPad. 



 

 

‘ALLEEN MAAR NETTE MENSEN’ - Robert Vuijsje  

Volgende week vrijdag, tijdens het 4e en 5e uur, komt de schrijver Robert 
Vuijsje langs. 
Hij geeft een presentatie voor 4vwo en daarnaast kunnen de leerlingen uit 
4H,5H,5V en 6V er het 4e uur bij zijn!  
 
Dit bezoek is een unieke kans om deze uitgesproken schrijver te ontmoeten en 
vragen te stellen. Tijdens dit bezoek vertelt hij over zijn boek en de film ‘Alleen 
maar nette mensen’ en over zijn nieuwste boek ‘Salomons oordeel’.  
 
Dit laatste boek mag gelezen worden voor de lijst.  
 
Leerlingen kunnen zich aanmelden kan via onderstaande link: 
https://forms.gle/HNEJ8WMEDQmYYG8x9  
 

Het gebouw 
In de vakantie is er flink gewerkt in het gebouw. Een groot deel van de open 
verbindingen tussen de verschillende verdiepingen is dicht gemaakt. Hierdoor wordt 
de geluidsoverlast in het gebouw teruggebracht en, veel belangrijker, ontstaat er 
ruimte om op de gangen werkplekken te creëren voor leerlingen die tijdens de 
lessen kunnen worden gebruikt. Het meubilair is in bestelling. In de zomervakantie 
van dit schooljaar wordt de laatste ‘gaten’ ook dichtgemaakt 
 
Vlak voor de vakantie is de nieuwe inrichting van de studiegang opgeleverd, tegelijk 
met de inrichting van twee lokalen Frans.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
In de komende tijd worden er in overleg met de secties meer lokalen opnieuw ingericht. De basis voor 
nieuwe inrichting is altijd ons onderwijsconcept. 



 

 

 
Op het plein voor het gebouw zijn twee 
tafeltennistafels geplaatst en is er een voetbalkooi 
geplaatst. Deze onderdelen zijn aangeboden door 
de ouderraad. Leerlingen kunnen bij de receptie 
batjes en/of ballen ophalen. 
 
In de vakantie is het achterstallige schilderwerk afgemaakt en is er op veel plaatsen LED-verlichting 
aangebracht. 

Het dak van het gebouw van het Bataafs Lyceum 
is vol gezet met zonnepanelen. Het BL en het MCT 
zitten op één stroomaansluiting, zodat beide 
scholen hier hun voordeel uit halen. Het dak van 
het MCT was helaas niet geschikt voor het 
plaatsten van zonnepanelen. Tijdens de bouw is er 

gekozen voor een ‘groen’ dak. 
 

 
 
 
MontiVoices 
Op 21 november is het weer zover, de jaarlijks terugkerende 
MontiVoices. Het belooft weer een fantastisch evenement te 
worden. Het is zeer de moeite waard om te komen kijken wat 
onze leerlingen laten zien op het podium, onder begeleiding van 
een professionele band.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliotheek Hengelo organiseert - Workshop: De kunst van het studeren 
Studeren, het lijkt zo gewoon. Na je middelbare school verder op een ander niveau, gekker wordt het 
niet zou je denken. Toch blijkt dat je om te kunnen studeren veel praktische vaardigheden nodig hebt 
die jouw functioneren beïnvloeden. Komende dinsdagavond zijn ouders en leerlingen uitgenodigd om 
deze workshop te volgen. Voor meer informatie en inschrijven: 
 
https://www.bibliotheekhengelo.nl/programma/1286-workshop-de-kunst-van-het-studeren  
 
 



 

 

TH@S – Thuiswerk@school 
Sinds enkele jaren bieden we op school het ‘thuisweken op school aan’.  
Thuiswerken op school is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden om de discipline te vinden om 
thuis (alleen) het huiswerk te maken en kleine vragen te stellen.  
 
Leerlingen kunnen zich opgeven voor thuiswerk op school via de mentor. De mentor is dan op de 
hoogte en de leerling kan vervolgens worden aangemeld.  
 
Thuiswerk op school is kosteloos en bieden we aan op maandag tot en met donderdag het 6e en 7e uur.  
Door opgave (die vrijwillig is) zijn de leerlingen verplicht om er te zijn. 
Zo helpen we onze leerlingen om het zelf te doen. 
 
 
 
Introductie leerjaar 1  
De tweede week van het schooljaar stond in het teken van de introductie-activiteiten voor leerjaar 1. 
Het waren leuke, natte dagen met als afsluiting een gezellig feest waar iedereen elkaar beter 
leerde kennen. Nieuw dit jaar was het ontbijt op de laatste introductiedag.  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Impressie studiereizen 5 havo en 5 vwo  
In de eerste week van het schooljaar waren de leerlingen uit de vijfde klassen op studiereis.  
De leerlingen hadden de keus uit: 
 
 

• Londen 
• Praag 
• Florence 
• Edinburgh 
• Barcelona 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vestigingsmedezeggenschapsraad  
Zo aan het begin van het schooljaar lijkt het de VMR handig om zich even aan jullie voor te stellen. 

• Personeelsgeleding: Nina Damhuis (voorzitter), Wouter Bekkernens (secretaris en lid GMR), 
Maarten van Dongen en Sebastiaan Hoek 

• Oudergeleding: Pauline Siepel (ook GMR) en Wim de Winter 
• Leerlinggeleding: Rosalie Essink en Caitlin de Wit 

Contact met de VMR kan altijd worden opgenomen via het e-mailadres:  

vmrmontessori@osghengelo.nl  

 



 

 

Ouderavonden 
In de eerste weken van het schooljaar zijn altijd de ouderavonden gepland. De eerste ouderavonden 
hebben we vorige week en deze week verzorgd.  
Komende weken zijn de volgende informatieavonden gepland: 
23 september 4 mavo 
24 september leerjaar 2 
25 september 4 havo en 4 vwo 
30 september 3 mavo 
7 oktober IB/CAE/CPE/internationale stage  
 
 
 
Mededelingen TTO  
Dit wordt een druk TTO-jaar voor ons! Een belangrijke datum voor ons team wordt dit schooljaar 3 
december 2019 want dan komt het Nuffic langs voor een visitatie om de kwaliteit van ons tto-onderwijs 
te bekijken. Natuurlijk is dat prima in orde, maar we willen wel goed voor de dag komen dus daar zullen 
we de komende maanden op inzetten met iedereen.  

Vanaf maandag 30 september zijn er Deense leerlingen op bezoek voor hun jaarlijkse uitwisseling met 
3tto. Zij komen pas laat in de middag aan, dus maandag heeft 3 tto nog gewoon les volgens lesrooster 
(tot en met het 6e uur).  
 
Data tto-reizen:  

• 1tto gaat van 11 tot en met 15 mei naar Groot-Brittannië (of wordt het gewoon England?) 	
• 2tto heeft een uitwisseling met Valencia.  

De datum van de eerste helft van de uitwisseling is bekend:  
2tto gaat naar Valencia van 25 maart tot 1 april 2020.  

• 3tto heeft van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober het eerste deel van de 
uitwisseling met Denemarken. De data voor het bezoek aan Denemarken zijn nog niet 
vastgesteld.	

 
 
 
Masterclass volgen op de Universiteit Twente 
Als partnerschool van de Pre-U van de Universiteit Twente mogen wij diverse Masterclasses aanbieden 
aan onze leerlingen. Deze Masterclasses worden gehouden op de Universiteit Twente.  
 
Kortom, zit uw zoon/dochter op het vwo en wil hij/zij leren hacken, erachter komen hoe je het best een 
eigen bedrijf kunt opzetten, een eigen operatiekamer ontwerpen of anders? Dan zijn de masterclasses 
van de Pre-University wellicht een mooie uitdaging. 
 
Bij een masterclass gaat de leerling één middag (gedurende enkele weken) in de week naar de 
Universiteit Twente om zich te verdiepen in een thema dat hij/zij interessant vindt.  
 



 

 

Aanmelden kan tot 15 oktober bij Mike Bekkedam, coördinator verrijkt VWO 
(m.bekkedam@osghengelo.nl)  
 
Meer informatie over deze en vele andere masterclasses: 

• 1 en 2 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/1-2-vwo/masterclasses/  
• 3 en 4 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/3-4-vwo/masterclasses/  
• 5 en 6 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/5-6-vwo/masterclasses/  

  
	
Dag van de talen 
Op 26 september vieren we de Europese dag van de talen. Onze leerlingen van klas 3TTO hebben 
hiervoor een aantal leuke taalactiviteiten voorbereid voor onze eersteklassers. Tijdens het 5de uur 
worden deze activiteiten uitgevoerd en maken de eersteklassers niet alleen kennis met de leerlingen uit 
leerjaar 3, maar ook met diverse landen en talen.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Steeds op de hoogte blijven via Social Media? 
 

https://www.facebook.com/montessoricollegetwente of 
https://instagram.com/montessoricollegetwente  

 
 
 

 


