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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De laatste schoolweek van 2019 zit er bijna op, tijd voor de nieuwsbrief. Op dit moment zijn leerlingen 

bezig met een bonte verzameling van jaarafsluitende activiteiten. Gisteren werd gedurende het zesde 

lesuur de kerstbingo georganiseerd door de M.A.C. en 

het foto- en videoteam. Met een livestream, 

cameraschakelingen en presentatie in handen van 

leerlingen bijgestaan door enkele docenten. De 

tweede editie en het lijkt een traditie te worden. 

 

De voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen 

in groep 7 en 8 zijn afgerond. De opkomst was groot. 

Op woensdag 11 december hadden wij onze eerste 

Montessorimiddag. Zo’n 250 geïnteresseerde 

leerlingen hebben twee lesjes gevolgd op deze 

middag en kennisgemaakt met onze school en 

leerlingen.  

 

In deze nieuwsbrief informeren we u over een aantal afgeronde activiteiten, komende activiteiten en 

andere waardevolle informatie. Gedurende dit schooljaar kunt u nog twee nieuwsbrieven van ons 

verwachten: eind maart en aan het einde van het 

schooljaar. 

 

Ik wens onze leerlingen en 

natuurlijk ook u hele fijne 

feestdagen en het allerbeste voor 

2020. Maandag 6 januari starten 

we weer met de lessen.  

 

 

Jan Schmitz, directeur 

Montessori College Twente, les voor het leven 

 



 

Personeel 

Peter Meussen, docent economie, zal enige tijd zijn lessen niet kunnen geven.  

Hij wordt vervangen door ervaren collega’s uit de sectie economie. 

 

Nieke Hümmels is vanaf 1 december jl. weer werkzaam op het MCT.  

Florien Weststrate had haar lessen de eerste maanden overgenomen. 

 

Voor een deel van u een onbekende: Bram Bornerbroek, docent Engels. Bram is in het voorjaar 

van 2019 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het heeft er weken heel slecht 

uitgezien en daarna was het zeer de vraag in hoeverre hij zou herstellen.  

Het goede nieuws is dat het veel beter gaat met hem. Hij is nog niet helemaal de oude, maar dit 

herstel had niemand verwacht. Na een langdurig verblijf in een revalidatiekliniek in Den Haag is 

hij, zoals hij zelf aangeeft, nu weer terug onder de ‘Tukkers’.  

 

 
Uitreiking van de taal-/TTO-certificaten 

Vrijdag 1 november mochten we ruim 180 certificaten uitdelen aan 

leerlingen die vorig jaar hebben deelgenomen aan CAE, CPE, Goethe, DELF, 

junior TTO, IB, Chinees en Russisch.  

Dit doen we nu al een aantal jaren en we zien een grote toename in 

certificaten. Zo mochten we voor het eerst het IB-certificaat uitreiken aan 

onze de groep 5havo-TTO van vorig jaar. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit onze ouderraad –  

Succesvolle en falende hersenen bij pubers 

 

Algemene ouderavond 

Maandagavond 25 november jl. was een spannende avond voor de 

leden van de ouderraad van het Montessori College Twente. Voor 

het eerst sinds lange tijd hadden we een algemene ouderavond 

georganiseerd en wel een theater-/thema avond. Het Helder 

Theater kwam met de voorstelling: Succesvolle en falende hersenen 

bij pubers.  



 

 

Op deze, drukbezochte avond, nam Wilma Paulij op een luchtige en humoristische manier de 

toeschouwers mee in het onderwerp ‘prestatiedruk bij jongeren’: wat zijn oorzaken, gevolgen en 

oplossingen? Wilma, bioloog, wetenschapper en docent, baseert zich hierbij op uitgebreide 

wetenschappelijke studies naar dit onderwerp, waar zij zelf ook volop in participeert. De informatie, 

ondersteund door een visuele presentatie, werd afgewisseld met interactief spel: Helder Theater 

beeldde op zeer herkenbare wijze scenes uit die tussen ouders en kinderen kunnen ontstaan als het 

gaat over "moeten presteren".  

Wij als ouderraad vonden het een leuke avond met veel 

momenten van herkenning, verbazing en (soms) ook 

goede tips om de ontwikkeling van uw puber te 

begeleiden. Wij hopen dat u dat ook vond. 

 

Als bijlage bij de nieuwsbrief vindt u de door Wilma 

Paulij samengestelde hand-out. 

 

 

Oproep nieuwe leden 

 

Ook zijn we als ouderraad op zoek naar ouders, die willen meedenken en meepraten over diverse 

school- en leerling zaken. Het meepraten/meedenken gaat o.a. over de inzet van de ouderbijdragen, de 

organisatie van extra activiteiten op school, zoals bovengenoemde algemene ouderavond en zaken 

waarbij ouders advies- en instemmingsrecht hebben op het medezeggenschapsniveau van de school.  

Dit is nog maar een deel van onderwerpen die we bespreken tijdens een vergadering van de ouderraad. 

We vergaderen 4 x per jaar. Daar is de directeur bij aanwezig. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u 

een mail sturen naar Jan Schmitz, directeur MCT, email: j.schmitz@osghengelo.nl   

 

 

DUO-onderwijsonderzoeken 

In 2017 hebben we voor het laatst onderzoek gedaan naar leerling-, ouder- en 

medewerkerstevredenheid. Dit onderzoek is uitgevoerd door ‘DUO-onderwijsonderzoeken’.  

Een frequentie van 1x per drie jaar is, volgens DUO, zeer wenselijk en ook wij zijn deze mening 

toegedaan. Komend voorjaar gaan we deze onderzoeken opnieuw uitvoeren, inclusief de docentenscan 

en uitgebreid met de mentorscan.  

De planning is dat de enquêtes direct na de krokusvakantie worden uitgezet. 

Meer informatie zal te zijner tijd hierover volgen. 

 

 

Nina Damhuis is ‘acht kilo boek rijker’ 
Après avoir participé à un concours de Van Dale - à l’occasion de nouveaux manuels 
qu’ils ont créé pour l’école secondaire - Nina a gagné un dictionnaire. Ce dictionnaire 
a été émis le 12 décembre au MCT.  

 
Op foto hiernaast zie je Nina Damhuis, docente Frans, die een prijs heeft 
gewonnen in het kader van een posteractie van Van Dale naar aanleiding van 
conferentie van het Nuffic.  De prijs bestaat uit ongeveer acht kilo dikke Van Dale.    

mailto:j.schmitz@osghengelo.nl


 

Paarse vrijdag 

Op vrijdag 13 december was het weer zichtbaar paarse vrijdag 

bij ons op school. Paarse vrijdag is een dag waarop leerlingen 

maar ook docenten en medewerkers door het dragen van 

paarse kleding en/of accenten op school hun solidariteit 

kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en 

transgenders (de hele LGBTQ+ community).  

 

De Nederlandse scholen kleuren steeds meer paars, want meer dan duizend scholen deden op deze dag 

mee aan de 10e editie van Paarse vrijdag. Bij ons op school op school is dit één van de zaken waarvoor 

de leerlingenraad zich inzet en zij organiseren deze dag voor onze school. 

 

Kortom, voor de leerlingenraad een reden om de klassen 

af te gaan voor een kleine, zoete en uiteraard paarse 

traktatie en samen met het team de boodschap door te 

geven dat we er samen voor alle leerlingen moeten zijn. 

 

Veel van onze leerlingen en collega’s hebben hun 

kledingkast overhoopgehaald en er iets uit geplukt dat 

paars gekleurd was. Jezelf kunnen zijn op het Montessori 

is een feest! 

 

Evaluatie iPad in de les 

De evaluatie-enquête over de iPad voor de klassen 2, 3 en 4 is afgerond.  

413 leerlingen hebben de enquête ingevuld. 

De opvallendste resultaten zijn: 

1. Voor de meeste leerlingen hebben de ICT-lessen in jaar 1 niet veel toegevoegd aan het kunnen 

werken met een iPad. Bijna driekwart van de leerlingen vindt het ook niet nodig om extra 

geschoold te worden in het werken met de iPad. 

2. Ongeveer 80% van de leerlingen geeft aan voldoende gebruik te maken van de educatieve 
mogelijkheden van de iPad in de les. 
  
  
  
 

3.  
  

  

 

4. Ouders en docenten moeten vooral het gebruik van de iPad niet inperken voor hun zoon of 

dochter vinden veel leerlingen.  

 



 

 

5. Bij de vrijwel alle vakken wordt de iPad gebruikt, maar er is behoorlijk wat variatie. 

6. Leerlingen gebruiken bij het thuiswerk en het voorbereiden van toetsen alle middelen die ze ter 

beschikking hebben; boek, iPad, schrift, etc. 

De uitslag van deze enquête zullen we gebruiken voor het gesprek met de leerling en als team om zo het 

iPad als middel op de school nog beter uit te balanceren. 

 

Scheikunde 6V 

Het departement scheikunde van de Universiteit Utrecht heeft 

samen met onderzoekscentrum MCEC (Netherlands Center for 

Multiscale Catalytic Energy Conversion) de krachten gebundeld 

en een rondreizend practicum ontwikkeld voor 5/6 VWO 

waarbij leerlingen zelf het principe van katalyse kunnen 

ontdekken in de klas. 

 

In de afgelopen maand was het de beurt aan onze leerlingen uit 6V met scheikunde om de effectiviteit 

van verschillende katalysatoren te onderzoeken m.b.v. gaschromatografie.  

Dankzij ondersteuning van studenten van de Universiteit van Utrecht konden zij kennismaken met dit 

eigentijdse onderzoek. Het uiteindelijke doel was zo weinig mogelijk broeikasgas uit te stoten. 

 

Succesvolle visitatie TTO 

Op 3 december jl. vond de TTO-visitatie plaats. Voor het MCT weer een spannende dag, alhoewel we 

deze vol vertrouwen ingingen. Deze visitatie vind eenmaal per vijf jaar plaats en wordt uitgevoerd door 

het Nuffic. Alle scholen voor Tweetalig Onderwijs (TTO) moeten hieraan deelnemen om zo de kwaliteit 

te waarborgen.  

 

Het programma voor deze dag zag er als volgt uit: 

8.20 – 8.30 uur 

 De commissie arriveerde voor de eerste kennismaking  

 Aansluitend wisselt de commissie van gedachten met de directeur, leden van de schoolleiding 

en de tto-coördinator  

9.25 – 10.25 Tweede lesuur: lesbezoeken in diverse tto-klassen 

10.25 – 10.45 Pauze  

10.45 – 11.45 Derde lesuur: lesbezoeken in diverse tto-klassen 

11.45 – 12.15 Gesprek met de tto-coördinator  

12.15 – 12.45 Rondleiding door de school onder leiding van tto-leerlingen  



 

12.45 – 13.00 Lunch 

13.15 – 14.00  Gesprek met tto-docenten  

14.15 – 15.00 Parallel gesprekken met tto-leerlingen en tto-ouders  

15.00 – 16.00  Intern overleg visitatiecommissie  

16.00 – 16.30 Mondeling verslag aan de schoolleiding en tto-coördinator 

 

De uitkomst: We mogen ons de komende vijf jaar wederom een TTO school blijven noemen en we 

hebben de visitatie goed doorstaan. De visitatiecommissie stelde in de diverse gesprekken kritische 

vragen en was ook zeer geïnteresseerd in de combinatie van TTO-onderwijs, het montessori-onderwijs 

en het gebruik van de iPad naast de boeken.  

 

We willen naast het team, ook de leerlingen bedanken die op deze dag een afwijkend lesrooster 

hadden, bezoek kregen en de visitatoren te woord stonden. 

 

 

Tech your School leerjaar 3havo en 3vwo 

Een aantal weken geleden waren studenten van het Saxion op het MCT om leerlingen in groepjes te 

begeleiden bij het bedenken van technische oplossingen bij problemen die op school leven.  

Uit iedere klas werd er een winnende groep geselecteerd.  

 

De finaledag op het Saxion (HBO) in Enschede vond plaatst op donderdag 12 december. Tijdens deze 

dag streden diverse teams tegen elkaar op het Saxion. Van deze teams werden er door een jury drie 

winnende teams uitgekozen. Aan deze drie teams zal een professionele pitch-workshop worden 

aangeboden. Deze workshop wordt normaal gegeven aan mensen uit het bedrijfsleven.  

 

De leerlingen hebben afgelopen maandag hun pitches gegeven aan de schoolleiding. De schoolleiding 

was onder de indruk van de creatieve ideeën en het ogenschijnlijk gemak waarmee de leerlingen hun 

presentatie gaven. Een aantal ideeën hebben zelf de mogelijkheid om daadwerkelijk uitgevoerd te 

kunnen worden. Hulde. 

 

 

MontiVoices 2019 

Op 21 november was het weer zover, de jaarlijks terugkerende 

MontiVoices. Het was een geweldige avond waarin al het zangtalent van 

het Montessori zijn zangkunsten heeft getoond.  

De aula was tot de nok toe gevuld met vrienden, familie en collega’s. Het 

publiek heeft zichtbaar genoten. 

 

Onze leerlingen hebben op verschillende vlakken hun talenten aan het 

publiek getoond. De organisatie door de M.A.C., verslaglegging door het 

foto-videoteam en de leerlingen die in de band meespeelden. Alles zag er 

geweldig uit.  

 

Het was een avond waar onze school trots op mag zijn.  



 

De winnaars van de avond de Montivoices 2019: 

Talent:    Charlotte Kroezen  

Winnaar onderbouw:  Cira van Sommeren 

Winnaar bovenbouw:  Noortje Voorhuis  

 

 

 

 

 
 

 
Tag der deutschen Einheit: die Lehrer- Challenge” 
In oktober heeft 3H1 in het kader van Landeskunde de “Tag der deutschen Einheit: die Lehrer-

Challenge” georganiseerd. De medewerkers van onze school kregen onder andere de volgende vragen 

voorgelegd: Weet je hoeveel deelstaten Duitsland heeft? Of wat de meest voorkomende achternaam in 

Duitsland is?  

 

Op de dag van de Duitse eenheid)vond de prijsuitreiking van de drie winnaars plaats in de 

personeelskamer. Chantal Willemsen (18 punten), Herman Hennink (16 punten) en 

Henk Harms (15 punten) gingen er net de prijzen vandoor.  

 
 

Meivakantie - reminder 

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben kunnen zien is de meivakantie dit jaar ‘anders’ dan afgelopen jaren 

(de meivakantie start woensdag 22 april en duurt t/m dinsdag 5 mei). 

 

 
Contactavond ouder-leerling en vakdocent nav het eerste halfjaar 

Net als voorgaande jaren wordt u als ouder ook dit jaar in januari uitgenodigd voor de contactavond 

ouder-leerling met vakdocent(en). Deze avonden vinden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 februari. 

 

Na aanleiding van de uitnodiging, die in de eerste week na de kerstvakantie per mail verstuurd zal 

worden, kunt u gebruik maken om tijdens deze avonden met één of twee vakdocenten van uw 

zoon/dochter in gesprek te gaan. We waarderen het zeer als uw zoon/dochter ook bij het gesprek 

aanwezig is. 

 

Na de uitnodigingsmail met verdere informatie hierover, is het mogelijk om u aan te melden en zal er in 

de 2e lesweek van het nieuwe schooljaar een indeling worden gemaakt. Vervolgens ontvangt u per mail 

de definitieve datum, tijdstip(pen) en locatie van het gesprek. 

 



 

 

  



 

BINNENKORT  OP DE AGENDA 
  

 Maandag 6 januari   Start schooljaar (gehele school toetsvrij) 

 Vrijdag 10 januari   Nieuwjaarsgala leerjaar 3 tot en met 6 (Club Merlijn) 

     Sylvesterparty leerjaar 1 en 2 (Vios) 

 Dinsdag 14/woensdag 15 januari  Start tentamenweek periode 2 (bovenbouw havo/vwo) 

Donderdag 16 januari   3VWO profieldag Universiteit Twente (onder voorbehoud) 

 Maandag 20 – vrijdag 24 januari Leerlingbesprekingen P2 (verkort lesrooster) 

 Maandag 20 januari   3TTO bezoekt begraafplaats Holten  

 Woensdag 22 januari  3Mavo CKV dag (onder voorbehoud) 

Woensdag 22 januari   Sporttoernooi leerjaar 1 (ene helft) ’s middags 

Donderdag 23 januari  Studiedag team MCT (leerlingen lesvrij) 

Vrijdag 24 januari   Sporttoernooi leerjaar 1 (andere helft) ’s middags 

Zaterdag 25 januari   Open dag  

 Maandag 27 januari   Start periode 3 

 Donderdag 30 – zondag 2 februari BSM-skireis (4havo &4vwo) 

 Vrijdag 31 januari   Excursie Wereldklassen leerjaar 1 

 

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

Agenda 

   

  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven via Social Media? 

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

https://instagram.com/montessoricollegetwente  

 

https://montessoricollegetwente.nl/agenda
https://www.facebook.com/montessoricollegetwente
https://instagram.com/montessoricollegetwente

