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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie is begonnen na een heel bijzonder schooljaar. Een schooljaar dat vanaf maart in het teken
stond van de Corona-pandemie. Toen 16 maart de scholen in Nederland dichtgingen was nog niet te
overzien hoelang alles zou gaan duren en wat de gevolgen zouden zijn. Nu weten we dat wel, met als
meest bijzondere dat de Centrale Eindexamens niet zijn doorgegaan. En dat was sinds kort na de
tweede wereldoorlog niet meer voorgekomen.
Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers hebben hun best gedaan om toch zoveel mogelijk
onderwijs door te laten gaan. Het heeft best wat doorzettingsvermogen gekost om dat allemaal op
afstand te doen. Voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en ook voor de docenten was het een zware tijd.
En ik ben best trots op wat we samen allemaal voor elkaar hebben gekregen, het ging allemaal niet
vanzelf. Pas volgend schooljaar zal blijken hoe effectief het afstandsonderwijs op het MCT is geweest en
of er moet worden ‘bijgespijkerd’.
Alles wijst erop dat de scholen komend schooljaar weer opengaan. Een en andere hangt natuurlijk nog
wel af van het verdere verloop van de Coronapandemie, waarbij ervanuit wordt gegaan dat er misschien
lokale maatregelen noodzakelijk zullen zijn. Laten we dan maar hopen dat dat niet nodig is in Hengelo
en omstreken.
Toch zal alles in augustus nog niet helemaal ‘normaal’ zijn. Tussen leerlingen en medewerkers moet nog
steeds 1,5 meter afstand gehouden worden. Daarnaast kan het zijn dat enkele lessen niet in ons
gebouw kunnen worden gegeven, omdat docenten of hun familieleden behoren tot een risicogroep. Na
de vakantie zullen we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geven.
Maar voorlopig is het vakantie, die er waarschijnlijk toch een beetje anders uit zal zien als de afgelopen
jaren. Ik wens jullie allemaal een hele mooie vakantie. In augustus zien we elkaar weer.
Jan Schmitz
Directeur Montessori College Twente

Diploma-uitreiking 4 mavo, 5 havo en 6 vwo
Ook de diploma-uitreikingen zagen er anders
uit dan de afgelopen jaren. De geslaagde
leerlingen eindigden via een route langs
verschillende activiteiten bij de mentor, waar
het diploma werd uitgereikt. De fietsenstalling
was aangepast en feestelijk aangekleed.
Onder het genot van een hapje en een drankje
kon daar nog even worden nagepraat.
Hiermee werden de ‘laatste meters’ op het
MCT voor onze geslaagden een feit. We wensen hen allemaal veel succes met de vervolgstudies/plannen en hopen nog weer van hen te horen!

Pilot vanaf komend schooljaar in leerjaar 1 breed ingevoerd
Afgelopen schooljaar liep er een pilot in de klassen 1mh1, 1mhw3, 1hvt1 en 1hv2.
In deze bovenstaande klassen hebben we, na het positieve succes in het voorgaande schooljaar in twee
klassen, afgelopen schooljaar een pilot uitgevoerd.
De pilot had als doel leerlingen niet te demotiveren met cijfers op twee niveaus, maar bij succes op het
lage niveau, op advies van de docent en in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s), het hoge
niveau toe te voegen. Het idee hierachter is dat belonen beter werkt en stimuleert. De leerling heeft
samen met de ouder(s)/verzorger(s) de uiteindelijke beslissing hierin.

Na de eerste klas kregen de leerlingen wederom een advies om door te gaan met de vakken op het
hogere niveau of niet. Doorgaan op het hogere niveau betekent doorgaan met alle vakken op dit hogere
niveau. Alle leerlingen, of ze het hogere niveau wel of niet gevolgd hebben in de eerste klas, hebben het
recht te kiezen om in klas 2 alle vakken op het hogere niveau te doen.
Vanwege het succes van deze pilot wordt de werkwijze van de pilot, met een kleine aanpassing, komend
schooljaar ingevoerd in alle eerste klassen. Uitgebreidere uitleg over deze manier van werken volgt
direct aan het begin van komend schooljaar.
Werkzaamheden gedurende de zomervakantie
Ook deze zomer zijn er diverse werkzaamheden gepland in het gebouw om in het
nieuwe schooljaar 2020/2021 een mooie start te kunnen maken. De eerste
werkzaamheden zijn net voor de vakantie begonnen. Gedurende de vakantie worden
de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Verdiepingsvloeren
Deze zomer ronden we af wat in de zomer van 2019 is gestart, het afronden van de
verdiepingsvloeren op de 2e en 3e verdieping in de ‘taalvleugel’ en ‘wiskundevleugel’.
Hierdoor worden ook op deze etages studieplekken voor gedurende de lessen en
pauzeplekken gedurende onze pauzes gecreëerd.
Lift
Onze lift krijgt een nieuw uiterlijk, de buitenkant van onze lift heeft tijdens de eerste
weken van de schoolsluiting in Maart een nieuwe laag verf ontvangen en deze
zomer wordt de binnenkant en het
elektronische systeem van een nieuwe look
voorzien.
Toiletten
In de aula, op de begane grond en de eerste
verdieping zijn momenteel tegelaars druk bezig om
de gehele toiletten te voorzien van nieuwe tegels en vervolgens zal er ook nieuw
sanitair worden aangesloten. In de zomer van 2021 komen de toiletten op de 2e en
3e verdieping aan bod.
Datatheek
Doordat we steeds minder de vaste computer nodig hebben en juist wel de ruimte om tijdens of na de
lessen te studeren is er een nieuw plan voor de datatheek i.c.m. het computerlokaal 1.23 (dat een
computerlokaal zal blijven) ontworpen.
Het ontwerp is aan het team gepresenteerd en hebben we in de maand januari ook aan de leerlingen
laten zien in de hal. De reacties waren van iedereen zeer positief. De realisatie zal plaatsvinden in de
zomer van 2021, echter voor komend jaar hebben we meubels die erin stonden tijdelijk vervangen
zodat deze ruimte ook komend jaar goed te gebruiken is als studieruimte.

Boeken bestellen bij VanDijk
Vanaf dit jaar zullen wij gebruik maken van een extern boekenfonds, daarom moeten de boeken voor
het komende schooljaar 2020-2021 online bij VanDijk besteld worden.
Dit is het eerste jaar dat wij dit via een onlinesysteem laten verlopen, met alle voorbereidingen van dien
en de eerste kleine problemen hebben zich al voorgedaan en zijn opgelost. De informatie hierover heeft
u al mogen ontvangen en momenteel heeft ruim 78% van onze leerlingen de boeken besteld.
Bestellen gaat vrij eenvoudig in het kort als volgt:








ga naar de site van VanDijk.nl
kies plaats
kies school
kies leerjaar / studie
registreer
maak keuze (leermiddelen staat al voor je klaar)
direct activeren, bevestig met jou magister inlogcode.

Let op: Je hoeft niets te bestellen waar kosten aan verbonden zijn.
Bij vragen neem contact op met de klantenservice van VanDijk, zij helpen je direct verder.
Op dit moment heeft al ongeveer driekwart van de leerlingen de boeken besteld!

Montipodcast door en voor leerlingen
https://www.youtube.com/watch?v=8U8lLs4948c&feature=youtu.be

Innovatieplannen
Binnen onze begroting is er geld gereserveerd voor innovatieve projecten.
Volgend schooljaar gaat dat geld naar de volgende projecten:
 CKV (culturele en kunstzinnige vorming), bovenbouw mavo/havo/vwo
 Curriculum Mediawijsheid jaar 2 en 3
 Opzetten van een Sport’stroom’
 Vernieuwing curriculum TTO
 Invoering Global Perspectives voor TTO
 Verlevendigen van het vak Duits, invoering 21-st Century Skills



Curriculum aanpassingen ‘Iedere leerling is anders’
Bij dit laatste project willen we graag ook een twee ouders/verzorgers en twee leerlingen mee
laten ‘lezen’ en hun input gebruiken.

Klasindeling 2020-2021
Onze nieuwe leerlingen in leerjaar 1 en onze externe instromers in hogere leerjaren hebben in de
afgelopen dagen een brief ontvangen over de start van het schooljaar. Op de adressticker van deze brief
staat ook je klas vermeld.
De leerlingen die afgelopen jaar al bij ons op school zaten moeten nog even wachten. Het is Magister
niet gelukt om dit eerder zichtbaar te maken zoals besproken.
Het nieuwe schooljaar start op 1 augustus in ons magistersysteem en in deze maand augustus zie je op
enig moment in je eigen magister ook je nieuwe klas verschijnen.
Afronding schooljaar
Een bijzonder schooljaar om af te ronden. Waar onze
eindexamenkandidaten een diploma-uitreiking hadden op 1,5 meter,
was het ook voor de overige klassen en mentoren een uitdaging om
het schooljaar de afgelopen weken af te ronden.
Diverse activiteiten die je normaal kunt ondernemen, waren nu niet
mogelijk en ook moest er gelet worden op de bezetting in het gebouw
en de zorg voor elkaar.
De eerstejaars sloten het schooljaar samen met de klas af. Het prachtige
weer gaf de mogelijkheid om buiten toch nog een afsluitende activiteit te
organiseren. Zo werd er gezwommen in het Hulsbeek en Grasbroek en
waagden andere groepen zich aan paintbal, klimmen of ‘gewoon’ een
lekkere picknick of BBQ met de klas. Ook diverse andere klassen hadden
een eindactiviteit. De leerlingen uit onze vooreindexamenklassen
3M/4H/4V/5V hebben er in de laatste weken met name ervoor gezorgd
dat ze het PTA zo volledig mogelijk afsloten. Om zo komend jaar goed
kunnen starten in het (voor)eindexamenjaar.
Voor alle leerlingen die afgelopen week het overgangsrapport hebben
opgehaald was er een ijsje om de vakantie in te luiden.

iPads
Volgend schooljaar heeft iedere leerling van klas 1 t/m 5 een iPad naast zijn boekenpakket.
Zo zit het groeimodel in elkaar, aangezien we komend jaar het vijfde schooljaar ingaan van een iPad
naast het boekenpakket.
Omdat we zien dat door het afstoten van computers in de leslokalen het smartboard stabieler wordt.
Zijn we achter de schermen bezig om de leerlingen uit 6VWO een iPad voor één jaar in bruikleen te
geven vanuit ons als school. Op die manier kunnen we met het gehele team dezelfde lijnen uitzetten en
is het voor alle leerlingen mogelijk om bij presentaties vanaf het eigen device te presenteren.

Geslaagd voor het IB
Afgelopen zondag, 6 juli, hoorden onze eindexamenkandidaten 5havo en
6vwo die afgelopen jaar ook zijn opgegaan voor het IB dat zij allen geslaagd
zijn voor dit examen.
Het gaat hier om het International Baccalaureate exam ‘Language &
Literature’. Dit examen volgde voor hen na het junior TTO en het CAE (of
CPE). Een groep van bijna 60 leerlingen nam hieraan deel.
Ook bij dit examen vervielen de laatste twee onderdelen vanwege de pandemie en zijn de leerlingen
beoordeeld op al het geschreven en mondelinge werk dat was ingestuurd voorafgaand aan 16 maart.
Dit internationale diploma wordt end van de zomer naar ons toegestuurd en we reiken dit in de maand
oktober, samen met de taal- en TTO-certificaten feestelijk uit!
CAE & CPE (reminder)
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die afgelopen jaar in 4V-tto en 4H-tto zaten en de leerlingen die
regulier (in de bovenbouw) het vak CAE volgden of via een andere route al bezig waren met de
voorbereiding voor het CAE of CPE-examen hebben vorige week per post een brief ontvangen over dit
examen.
In verband met het coronavirus waren de Cambridge examens van dit voorjaar niet doorgegaan.
Inmiddels zijn de restricties in dusdanige mate opgeheven dat er nieuwe examenrondes ingepland zijn.
Het CAE-examen zal plaatsvinden in september op onze eigen locatie. Deze groep leerlingen en
aanmelden kan hiervoor uiterlijk op 27 juli. In de brief die is verstuurd zit een retourenvelop en ook het
adres waarna het opgestuurd kan worden.
Voor het CPE-examen worden individuele afspraken gemaakt.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Marcia Dwars (m.dwars@osghengelo.nl),
onze Cambridge coördinator

FIJNE ZOMERVAKANTIE!!
Steeds op de hoogte blijven via Social Media?
https://www.facebook.com/montessoricollegetwente of
https://instagram.com/montessoricollegetwente

