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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is vandaag vrijdag 14 februari en daarmee staat de voorjaarsvakantie op het punt van 

beginnen. De eerste twee maanden van 2020 zijn voorbij gevlogen en kenmerkten zich door 

diverse activiteiten zowel in als buiten school. Voor onze eindexamenkandidaten in 4-mavo, 

5-havo en 6-vwo staat de eerste helft van 2020 in het teken van het naderende centrale 

eindexamen en voor de overige leerlingen is de tweede helft van het schooljaar van start 

gegaan. 

 

Onderwijs, iedere dag anders, dat is een slogan die ook op onze school van toepassing is. Zo 

zitten leerlingen in de les en zo staan ze bij een expositie, bezoeken ze vervolgopleidingen, 

organiseren ze activiteiten binnen of buiten school of staan ze op het podium.  

 

We wensen u allen een fijne voorjaarsvakantie en willen u eraan herinneren dat er op 

maandag 24 februari een ontwikkeldag voor het team staat gepland.  

De leerlingen zijn op die dag lesvrij. 

 

Jan Schmitz, directeur 

Montessori College Twente, les voor het leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEEL 

Barthelijne Weijs is in de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Zij gaf muziek en 

CKV aan diverse klassen. Sinds 2020 neemt Rosalie Kienhuis haar lessen over.  



 

 

Tessa Scholten, onze oud-collega Geschiedenis en Engels en tevens oud-leerling zat sinds een 

aantal maanden in Peking, waar ze een baan heeft als docent Engels & geschiedenis op een 

internationale school. Ze maakt daar van dichtbij mee wat bij ons alleen maar binnenkomt via 

de gebruikelijke nieuwskanalen. RTV-Oost heeft er twee weken geleden een klein nieuwsitem 

van gemaakt: https://www.rtvoost.nl/nieuws/324965/Tessa-24-is-lerares-in-China-en-ziet-

Peking-door-coronavirus-in-spookstad-veranderen 

 

Natuurlijk hebben wij zelf ook contact met Tessa. Momenteel is ze niet in China en volgen haar 

leerlingen online haar lessen vanwege het coronavirus.  

 

Sinds enkele weken hebben we een nieuwe collega in onze Nederlands sectie. Haar naam is 

Danique ter Doest en zij is tevens een oud-leerling van onze school. 

 
 

VAKANTIEREGELING 2020/2021 

De medezeggenschapsraad heeft onlangs de vakantieregeling voor 2020-2021 vastgesteld. 

Hieronder vindt u de vakantieregeling voor komend schooljaar. 

Omschrijving Data 

Zomervakantie (zomer 2020) Maandag 6 juli en met vrijdag 14 augustus 2020 

Herfstvakantie Maandag 12 oktober – vrijdag 16 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december – vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  Maandag 22 februari – vrijdag 26 februari 2021 

2e paasdag  Maandag 5 april 2021 

Meivakantie  Maandag 26 april – vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart (+ dag na hemelvaart) Donderdag 13 mei – vrijdag 14 mei 2021 

2e pinksterdag  Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie (zomer 2021) Maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus 2021 

 

 

DUO-ONDERWIJSONDERZOEKEN 

Zoals in de nieuwsbrief van december al kort beschreven 

zullen wij als school in de maand maart een DUO onderzoek 

uitzetten onder leerlingen, ouders en docenten. 

In 2017 hebben we eenzelfde onderzoek afgenomen.  

Het gaat hier om de leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheid.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ‘DUO-onderwijsonderzoeken’.  

U en ook uw zoon/dochter ontvangt hierover meer informatie na de voorjaarsvakantie. 

 

 

MEIVAKANTIE (REMINDER) 

Omdat het toch enigszins afwijkt van hetgeen we de afgelopen jaren gewend waren, nogmaals 

een reminder. Zoals u al heeft gezien is de meivakantie dit schooljaar ‘anders’ dan afgelopen 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/324965/Tessa-24-is-lerares-in-China-en-ziet-Peking-door-coronavirus-in-spookstad-veranderen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/324965/Tessa-24-is-lerares-in-China-en-ziet-Peking-door-coronavirus-in-spookstad-veranderen


 

jaren. De meivakantie start woensdag 22 april 2020 en duurt t/m dinsdag 5 mei 2020. 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK, MEDICIJNEN MAKEN? 

In deze maand februari zijn onze leerlingen uit 5V met Scheikunde in het 

pakket in twee clusters op bezoek bij de Universiteit Twente voor een 

workshop en labonderzoek. Deze workshop is onderdeel van de 

praktische opdracht binnen het PTA. 

 

‘s ochtends leerden onze leerlingen in 

meerdere stappen aspirine te synthetiseren 

en zuiveren en ‘s middags volgde er een 

analyse van het eigen product. 

 

Een uitgesproken kans om in een uitgebreid ingericht laboratorium 

een synthese in meerdere stappen te doen. Er kon gewerkt worden 

met de meest moderne chemische apparatuur en methodes als 

smeltpuntbepalingen en infraroodspectroscopie.  

 

 

THEMADAG 12 MAART 

Op 12 maart vindt de 2e themadag van dit schooljaar plaats. Het thema van deze dag is ‘gezond 

leven’ en de dag is voor alle leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. Per leerjaar maakt de leerling 

kennis met dit onderwerp, passend bij het niveau van het leerjaar. 

  

• Leerjaar 1 heeft als subthema ‘bewegen’.  

Leerlingen maken kennis met diverse verschillende type sport. 

De leerlingen starten de dag met een zelf samengestelde ‘gezonde maaltijd’ die een stevige 

basis moet bieden voor de rest van het keuzeprogramma dat bestaat uit: 

 Mountainbike 

 Bootcamp 

 Skeeleren 

 Kickboksen 

 Wandklimmen 

 Presentatie 

(top)sportende 

leerlingen 

 Bootcamp 

 Trampolinespri

ngen 

Leerlingen kunnen twee onderdelen (blokken) kiezen waar ze aan mee kunnen doen  

 

• Leerjaar 2 heeft als subthema ‘voeding’.  

De leerlingen gaan deze dag onderzoeken hoeveel 

suiker er nu eigenlijk in bepaalde 

voedingsmiddelen zit en hoe de marketing 

rondom voeding is georganiseerd. De leerlingen 

zien een theatervoorstelling waar ingegaan wordt 

op voeding en eetgewoontes. Tot slot  is er een 

activiteit rondom dit thema met de mentorklas. 



 

 

• Leerjaar 3 heeft als subthema ‘de gezonde geest’.  

De leerlingen starten de dag met een workshop waarin wordt gesproken over ‘geluk’. Wat is 

geluk, overkomt dit je of kun je je eigen geluk vergroten? Daarnaast volgen de leerlingen een 

workshop naar eigen keuze, een keuze dat hen ‘happy’ maakt. Denk hierbij aan mindfulness, 

action painting, muziekprogrammeren, fotografie, etc. 

 

De themadag duurt voor de meeste leerlingen een dagdeel (zo’n vier/vijf lesuren) 

Vanwege de organisatie die dag zullen de overige lessen vervallen.  

 

 

VOORRONDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SCHOLENPLOEGENACHTERVOLGING 

Op 6 februari stonden er vijf schaatsteams namens de 

OSG Hengelo aan de start bij de voorrondes voor het 

Nederlands Kampioenschap 

ScholenPloegenAchtervolging. 

 

De teams waren samengesteld met leerlingen van 

zowel onze school als het Bataafs Lyceum. 

Twee meidenteams wisten de gouden plak te 

behalen, een jongensteam heeft de zilveren medaille 

behaald en een jongensteam is derde geworden. 

 

De nummers één en twee van elke categorie gaan door naar de finale die wordt gehouden op 

25 maart op de ijsbaan Twente. Van harte gefeliciteerd met jullie prestatie! 

 
 
 

PLANNEN DATATHEEK (i.c.m. lokaal 1.23) 

Achter de schermen zijn we al enige tijd bezig met het herinrichten van verschillende ruimtes in 

ons gebouw. Dit heeft onder andere geleid tot een herinrichting van de studiegang en de 

realisatie van de studienissen op diverse verdiepingen en de inrichting van de vaklokalen Frans. 

Ongetwijfeld heeft u dit al gezien tijdens de 10-

minuten gesprekken, de PWS-avond of tijdens een 

ander moment op school. 

 



 

Dit om ons onderwijs en de werkplekken 

voor leerlingen te verbeteren. De datatheek 

is op dit moment een ‘grijze zone’. Te klein 

op zichzelf, maar qua ruimte zeker geschikt 

om er effectiever mee om te gaan.  

 

 

 

 

In de afgelopen maanden zijn er tekeningen gemaakt hoe het eruit kan/zal komen te zien zodat 

we ook van deze ruimte effectief gebruik kunnen maken. Momenteel wordt er hard gewerkt 

aan de bekostiging en realisatie van deze plannen.  

 

 

WERELDKLASSEN LEERJAAR 1 OP BEZOEK  

IN A’DAM 

 

Op 1 februari was er een excursie voor onze 
wereldklassen leerjaar 1. 
Als aansluiting op het project van ‘Sports & 
Health’ bezochten ze in Amsterdam Body World. 
Daar is enorm veel te zien en te ontdekken over 
het menselijk lichaam. De zwarte rokerslongen 
maakten diepe indruk, maar het was ook enorm 
interessant om de eigen bloeddruk te meten.  
Na dit bezoek ging de groep verder op pad en 
bezochten ze Nemo. 
Bij Nemo hebben de leerlingen zich gebogen 
over kettingreacties, het heelal en optische 
illusies. Gelukkig zat het weer mee en was het 
een geslaagde dag!  

 

 

RUSSISCH 

Afgelopen week zijn zo’n 20 leerlingen gestart met de keuzemodule Russisch.  

Deze worden gegeven door onze Duits docente Anne van der Meulen, die 

vanwege haar studie tevens een bevoegdheid Russisch heeft. Een mooie 

groep, zeker wanneer je bedenkt dat zij dit als extra keuze buiten het 

reguliere programma oppakken en volgen. 

 

In oktober 2019 is de keuzemodule Chinees gestart en tevens ook de 

keuzemodule CAE (Engels), DELF (Frans) en Goethe (Duits). 

 

 



 

MONTESSORI ROZEN ACTIE – M.A.C. 

 
Wil jij iemand bedanken, je (stille) geliefde verrassen, een leerling gelukwensen, of gewoon iemand opvrolijken? 

DOE MEE MET DE MONTESSORI ROZEN ACTIE!! 

 

 

Deze oproep is in de afgelopen weken gedaan door onze 

M.A.C. (Montessori Activiteiten commissie) en zij mochten 

vandaag zo’n 150 rozen rondbrengen. Altijd een mooi 

moment om leeftijdsgenoten en/of docenten te verrassen 

met een mooi gebaar.  

 

 

ONTMOETING TMZ & LEERLINGEN MCT 2020 

Een groep bewoners van het Borsthuis en van de 

dagopvang van Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) brachten vandaag een bezoek aan het 

Montessori College Twente (MCT). De bewoners van het Borsthuis zijn voornamelijk mensen 

met dementie. De cliënten van de dagopvang zijn aldaar in behandeling voor de ziekte van 

Parkinson. 

 

De bewoners van TMZ kregen op het MCT twee lessen aangeboden die zijn ontworpen door 

leerlingen en ook door hen werden verzorgd. Er is gekozen voor een bewegingsles en een 

creatieve les. De reden voor deze keuze is dat de inhoud van dit soort lessen goed door mensen 

met bovengenoemde ziektebeelden uitgevoerd kunnen worden en waar ze vaak veel plezier 

aan beleven. 

 

De leerlingen verzorgden deze les als onderdeel van hun eigen ontwikkeling en de expertise die 

zij hebben vanuit het vak Tekenen dan wel BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). 

Bij beide lessen stond de interactie tussen onze leerlingen en de bewoners centraal.  

 

Om inzicht te krijgen in wat de mensen wel en niet kunnen, hebben de leerlingen vooraf een 

bezoek gebracht aan TMZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BINNENKORT OP ONZE AGENDA 

 

 Voorjaarsvakantie    maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 

 Ontwikkeldag team MCT   maandag 24 februari 

(leerlingen lesvrij) 

 Ouderavond 3TTO Denemarken  dinsdag 25 februari 

 Ouderavond 2TTO Valencia   dinsdag 25 februari 

 Vakkenvoorlichting 3Mavo   woensdag 26 februari 

 Vakkenvoorlichting ‘nieuwe vakken’  woensdag 26 februari 

3H/3V en doorstromers 4M  

 Excursie Maatschappijwetenschappen 4H maandag 2 maart 

 Aanmelding nieuw schooljaar 20/21  maandag 2 maart  16.00-20.00 

 Aanmelding nieuw schooljaar 20/21  dinsdag 3 maart  16.00-18.00 

 DO IT XL ft Culturele avond   donderdag 5 maart 

Metropool (voor alle leerlingen) 

 Start tentamenweek 5H/6V P3  donderdag 5 maart 

 Start tentamenweek 4M   maandag 9 maart 

 Profielkeuzedag 3VWO   dinsdag 10 maart  

Universiteit Twente 

 Regionale voorronde (enkele leerlingen) dinsdag 10 maart 

junior Speaking Contest (2TTO) 

 Start tentamenweek 4H/4V/5V  woensdag 11 maart 

 Themadag ‘gezond leven’   donderdag 12 maart 

leerjaar 1, 2 en 3  

 Regiodebat 3TTO (enkele leerlingen) woensdag 25 maart 

 Uitwisseling 2TTO Spanje   woensdag 25 maart t/m woensdag 1 april 

 Uitwisseling 3TTO Denemarken  maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april 

 Eindexamenconcert 4Mavo   woensdag 1 april 

Metropool 

 Eindexamenconcert 5Havo & 6VWO  donderdag 2 april 

Metropool 

 Excursie Lille (optioneel)   vrijdag 3 april 

3&4 mavo leerlingen met Frans 

 Excursie Bedrijfseconomie A’dam  vrijdag 3 april 

leerlingen 4Havo en 5Vwo 

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VIA SOCIAL MEDIA? 

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

https://instagram.com/montessoricollegetwente   

 

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

