
 
Hengelo, 20 maart 2020, 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Graag willen we jullie op deze vrijdagmiddag een klein bericht sturen. 

Het was een bizarre en spannende week voor ons als team van het MCT, maar 

ongetwijfeld ook voor jullie thuis. 

 

We zijn nu drie dagen bezig met online ‘ZOOM’-lessen en merken dat we er met z’n 

allen steeds handiger in worden. Natuurlijk vraagt het geven van lessen op afstand 

ook veel discipline van de leerlingen. We krijgen als feedback dat het volgen van de 

lessen eigenlijk grotendeels goed loopt en dat veel leerlingen de eigen 

verantwoordelijkheid van het actief volgen van lessen goed oppakken. 

 

Een deel van de leerlingen vond het zelf erg inspannend en was blij dat de iPad of 

computer ook even gepauzeerd kon worden. Wie had dat gedacht? 

 

We hopen dat we samen met jullie ook de komende weken de lessen voort kunnen 

zetten.  

Komende week zullen we herstarten met de tentamens van 4Mavo en een aantal 

inhaaltentamens van 5Havo en 6Vwo. De lokalen zijn ingericht voor maximaal 15 

leerlingen, de flesjes water staan klaar en met anderhalve meter afstand tussen de 

leerlingen hopen we dat we dit goed kunnen afronden. 

 

Vanaf maandag zullen ook de begeleidingsuren voor de bovenbouw havo/vwo starten.  

Hierbij zal aan het begin van het lesuur een centrale start zijn om vervolgens 

zelfstandig te werken en bij vragen de docent via de ZOOM te raadplegen. De leerling 

komt dan in de virtuele wachtruimte en kunnen vervolgens 1 op 1 of in kleine 

groepjes de vraag stellen aan de vakdocent. 

 

Vier weken geleden hadden we nog niet kunnen bedenken dat we op deze wijze 

zouden gaan lesgeven, we willen dan ook iedereen bedanken voor de actieve 

medewerking en inzet. 

Een aantal docenten kregen zelfs hartjes of duimpjes na het geven van de les, 

waarmee er toch een fijn contact is. 

 

Mochten er vragen zijn over iets anders dan het specifieke vak, dan vragen wij jullie 

om zoveel mogelijk de mentor te benaderen. We hopen dat iedereen zit fit blijft 

voelen en de maatregelen van de overheid het gewenste effect zullen hebben. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Jan Schmitz 



Directeur Montessori College Twente 

 

 
 


