
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  
 
Vorige week hebben we jullie ingelicht over de manier waarop we vanaf 2 juni de school weer willen 
openen voor leerlingen. De afgelopen week heeft in het teken gestaan van roosteren, plannen en het 
maken van aanpassingen in het gebouw.  

 
De tentamenroosters voor de leerlingen uit 3 mavo zijn verspreid. 
Het tentamenrooster voor de leerlingen uit 4 havo en vwo en 5 
vwo is bekend gemaakt. Omdat we werken met kleine groepen in 
lokalen en diverse starttijden om de spreiding optimaal te houden, 
ziet de leerling in magister (steeds enkele dagen voor het 
tentamen) de precieze tijd en het lokaal waar hij/zij moet zijn.  
 
Sinds gisteren is ook het rooster bekend voor de 

mentorbijeenkomsten van de klassen 1 t/m 3. Dit rooster wordt komend weekend verwerkt in 
Magister, zodat iedere leerling kan zien waar en wanneer hij of zij moet zijn. De 
mentorbijeenkomsten vinden voor een groot deel plaats in de sportzalen. Voor de bijeenkomsten in 
zaal 3 en 4 moet de hoofdingang worden gebruikt, voor de zalen 1 en 2 de ingang voor de 
sportverenigingen aan de zijkant van ons gebouw. Let goed op de afwijkende starttijden. 

 
 
 
  



In de school is alles éénrichtingverkeer geworden. Dat zal best even wennen zijn, 
maar alles is duidelijk bewegwijzerd en er is voldoende personeel aanwezig om 
te helpen. Ons personeel zal natuurlijk ook toezien op het naleven van de 
richtlijnen en een goed verloop van de leerling- en personeelsstromen.  
Naast de boven beschreven activiteiten gebeurt er nog meer. Voor deze 
activiteiten worden door de docenten zelf afspraken gemaakt met 
leerlingen/groepjes leerlingen.  

 
De lessen voor de klassen 1, 2 en 3 havo/vwo lopen gewoon door op de momenten dat er geen 
andere activiteiten zijn gepland. Vanaf dinsdag 2 juni werken we met een verkort rooster (zie 
hieronder) en de laatste lesdag voor deze leerjaren is op vrijdag 19 juni. De week die daarop volgt 
wordt nog gebruikt voor het afronden van allerlei zaken. 
 
De leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3HV krijgen nog de mogelijkheid om onderdelen uit de derde 
periode te herkansen: 
Leerjaar 1    donderdag 18 juni  
Leerjaar 2    vrijdag 19 juni  
Leerjaar 3HV    maandag 22 juni  
 
De leerlingen uit leerjaar 3M, 4H, 4V en 5V zijn momenteel bezig met het afronden van het PTA, de 
herkansing(en) voor deze groep zal vallen op: 
Leerjaar 3M/4H/4V/5V  donderdag 25 en vrijdag 26 juni 
 
Via de mentor en per mail zullen alle leerlingen in de komende weken verder worden geïnformeerd. 
 
We hopen op deze manier het toch wel heel rare schooljaar op een nette manier af te sluiten. Gezien 
de snelheid waarmee alles weer richting ‘normaal’ gaat, verwacht ik zelf dat er in het nieuwe 
schooljaar geen maatregelen meer nodig zullen zijn. 
 
Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. 
 
Jan Schmitz 
Directeur Montessori College Twente 
 
  



Regels vanaf 2 juni  
 
Het hoofdgebouw 
In het hoofdgebouw gebruiken voor binnenkomst en weer vertrekken 
aparte in/uitgangen. Gelukkig hebben we er daar veel van, dus veel last zal 
je daar niet van hebben; gewoon even opletten. Voor de toetsen en 
tentamens worden alleen de tweede en de derde verdieping gebruikt. Op 
de gangen is het overal éénrichtingsverkeer. Let steeds op de 
bewegwijzering. Veel trappen die de verdiepingen met elkaar verbinden 
mogen niet worden gebruikt. 
 

 
Bij de ingang van iedere gang staat op iedere verdieping ontsmettingsgel. Je 
bent verplicht om hier gebruik van te maken, voordat je de gang ingaat. Het 
onderwijsondersteunende personeel houdt hier toezicht op. De lift mag 
alleen individueel gebruikt worden door sleutelhouders. 
De aula is niet beschikbaar voor het MCT. 
 
 

 
De trappen in het hoofdgebouw 
Op de trappen is er éénrichtingsverkeer op de tussentrappen. In 
het hoofdtrappenhuis mag de trap wel in beide richtingen 
gebruikt worden, maar steeds alleen aan de rechterkant. Dit is 
duidelijk aangegeven. Op de trappen moet een tussenruimte worden gehouden van minimaal vijf 
treden. De trapleuning wordt met regelmaat ontsmet. 
 
De dependances 
De lokalen in het Saxiongebouw worden alleen gebruikt voor het afnemen van toetsen en 
tentamens. Ook in dit gebouw worden aparte in- en uitgangen gebruikt.  
Let ook hier weer op de bewegwijzering. 
Onze dependance bij de rotonde wordt alleen door de sectie muziek/CKV gebruikt. Omdat het maar 
om heel kleine aantallen leerlingen gaat die tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zullen zijn, zijn 
aparte in- en uitgangen niet noodzakelijk, maar blijf je gezond verstand gebruiken. 
 
De lokalen 
De tafels in de lokalen worden na iedere activiteit ontsmet. Zo ook de deurknoppen; deze mogen 
alleen worden gebruikt door de docent. De lokalen zijn uiteraard zo ingericht dat er voldoende 
afstand is tussen de leerlingen. 
 
WC-gebruik 
We hebben in alle gebouwen genoeg toiletgroepen. Een toiletgroep mag de komende tijd steeds 
door maximaal één persoon tegelijkertijd worden gebruikt. Dit is aangegeven op de deur. Hierop 
toezicht houden is onmogelijk, maar houd je aan de richtlijnen. 

De kluisjes  
De kluisjes mogen niet gebruikt worden. Als er nog iets in een 
kluisje ligt dat je echt nodig hebt, kun je je dat aangeven bij de 
receptie. Eén van de conciërges zal je verder helpen. 
 
 



 
De fietsenstalling 
Bij het stallen van de fietsen moet je rekening houden met de afstandsregels.  
In de fietsenstalling zal steeds iemand van het OOP aanwezig zijn. 
 
De sportzalen 
De sportzalen zijn ingericht voor het mentoraat, op zo’n manier dat niet meer dan vijftien leerlingen 
in een zaal plaats kunnen nemen. Er starten steeds twee halve mentorgroepen per aanvangstijd. We 
gebruiken de hoofdingang voor een van de groepen en verenigingsingang (tegenover de rotonde 
dependance) voor de andere groep. 
 
Algemeen 
Zorg dat je goed op tijd bent, gezien de looproutes in de gebouwen, maar kom zeker ook niet te 
vroeg. Blijf niet buiten hangen, maar ga zo snel mogelijk naar het lokaal waar je moet zijn. Als je klaar 
bent met een activiteit, verlaat je het schoolterrein zo snel mogelijk.  
Jassen en tassen gaan mee naar de plek waar de activiteiten plaatsvinden. We raden aan om zo min 
mogelijk mee te nemen naar school. 
 
Vanaf 2 juni draaien we een 40-minutenrooster, zoals jullie dat gewend zijn in de 
rapportvergaderweken: 
 
1e uur 8.25 – 9.05 
2e uur 9.05 – 9.45 
3e uur 9.45 – 10.25 
4e uur 10.45 – 11.25 
5e uur 11.25 – 12.05 
6e uur 12.05 – 12.45 

Tot slot nog een bericht vanuit onze schoolbibliotheek: 
De schoolbibliotheek blijft gesloten tot de zomervakantie. 
 
Boeken lenen: 
Boeken kunnen online gereserveerd worden via de AuraLibraryApp of via MijnAuraspace in Aura 
Online (schoolbibliotheek op de iPad.)  
Als het boek aanwezig is, krijg je al leerling een melding via de app dat je het boek kunt ophalen 
bij de receptie. (Let op: zet de meldingen voor AuraLibrary aan op je mobiele telefoon.) 

Boeken die na een week niet zijn afgehaald gaan terug in het systeem, de reservering vervalt 
daarmee.  

Boeken verlengen:  
Via de AuraLibraryApp of MijnAuraspace kunnen jullie zelf je boeken verlengen (tenzij deze 
gereserveerd zijn). 
 
Boeken inleveren: 
Dit kan altijd, bij de receptie, of in de brievenbus.  
 
Boete: 
Heb je een boete (te vinden op je app), dan kan deze contant in een envelop (voorzien van naam 
en klas) worden afgegeven bij de receptie. 

In de middagen is er daardoor ruimte voor de 
andere geplande activiteiten op school. 



 
 


