
 
Start schooljaar 2020-2021 Montessori College Twente  

 

Hengelo, augustus 2020  

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

De vakantie is bijna ten einde. Zoals vermeld staat in de brief die aan het begin van de vakantie verstuurd is, 

beginnen de lessen op woensdag 19 augustus. Maandag 17 en dinsdag 18 augustus worden gebruikt voor de 

activatiesessies van de iPad, de kennismaking van nieuwe leerlingen met hun mentor en de startbijeenkomsten 

voor leerlingen die extern instromen in leerjaar 2, 3, 4 of 5. Het overzicht van deze bijeenkomsten staat 

verderop in deze brief. Deze is gelijk aan het overzicht dat voor de vakantie is verstuurd. 

 

Na een heel bijzonder schooljaar starten weer met een volledig open school. Open met een paar 

kanttekeningen, want er zijn zeker nog zaken waar we rekening mee moeten houden om eventuele nieuwe 

besmettingshaarden in de kiem te smoren. Het belangrijkste is dat er tussen leerlingen en medewerkers 1,5 

meter afstand gehouden moet worden. ‘Open’ betekent dat ook de aula weer in gebruik wordt genomen en 

dat de kluisjes weer mogen worden gebruikt (aan nieuwe leerlingen worden de kluissleutels volgende week 

uitgereikt). 

 

Over mondkapjes of gezichtsbescherming is veel te doen. We kunnen ons voorstellen dat er leerlingen zijn die 

een vorm van bescherming willen of moeten dragen. Uiteraard heeft iedere leerling en ook iedere medewerker 

de vrijheid om een vorm van bescherming te gebruiken. Een deel van onze medewerkers zal in ieder geval 

gebruik maken van een vorm van gezichtsbescherming.  

 

Tijdens de eerste mentorbijeenkomst zal de mentor stil staan bij de Corona-maatregelen. Met name de 1,5 

meter afstand tussen leerlingen en medewerkers verdient aandacht. Het zou mooi zijn dat leerlingen en 

medewerkers elkaar erop aan gaan spreken als de 1,5 meter afstand even aan de aandacht ontsnapt. De 

mentoren zullen ook stil staan bij het feit dat het dragen van een mondkapje een vrije en voor leerlingen ook 

een spannende keuze is en niet mag leiden tot ongewenst gedrag van de omgeving. 

 

Leerlingen die klachten hebben vragen we thuis te blijven. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hem/haar dan 

telefonisch afmelden. 

 

Het zal afwachten blijven hoe de pandemie zich verder ontwikkelt en of er op termijn verdergaande 

maatregelen nodig zijn. We zullen steeds handelen volgens de officiële richtlijnen. We hopen natuurlijk dat 

extra maatregelen niet nodig zijn, maar als die er komen zijn we daar goed op voorbereid. Aan het eind van 

deze brief staat nog een korte opsomming van de huidige regels. 

 

Ik wens jullie allemaal een heel fijn schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Schmitz, directeur Montessori College Twente 

 



 

 

 

 

Uitdelen iPads, de activatie van de iPads en de mentorbijeenkomst klas 1  

 

Het uitdelen van de iPads en de activatiesessies vinden plaats in de aula. Voor de leerlingen in de 

eerste klas is er na de activatiesessie nog een korte bijeenkomst met de mentoren.  

 

 Datum Tijd Activiteit Plaats 

M1MH1 17-8-2020 9.00 – 11.00 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 203 

M1MH2 17-8-2020 9.00 – 11.00 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor  Lokaal 205 

M1HVT1 17-8-2020 11.30 – 13.30 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 303 

M1VT1 en M1V1 17-8-2020 11.30 – 13.30 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 304 

M1MHW1 18-8-2020 9.00 – 11.00 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 310 

M1MHW2 18-8-2020 9.00 – 11.00 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 203 

M1MHW3 18-8-2020 9.00 – 11.00 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor  Lokaal 205 

M1MHW4 18-8-2020 11.30 – 13.30 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 303 

M1HV1 18-8-2020 11.30 – 13.30 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 304 

M1HV2 18-8-2020 11.30 – 13.30 Activatiesessie iPad Aula 

  Aansluitend Bijeenkomst met de mentor Lokaal 310 

 

  



Bijeenkomsten instroom leerjaren 2, 3, 4 en 5 

 

Instromersbijeenkomst 

Voor alle instromende (externe) leerlingen in klas 2, 3, 4 en 5 organiseren we een startbijeenkomst 

op dinsdag 18 augustus om 12.00 uur. Bij deze bijeenkomst willen we je graag uitleggen hoe het 

Montessorisysteem werkt, wat onze schoolafspraken zijn en maak je kennis met je mentor. De 

bijeenkomsten zijn in de onderstaande lokalen: 

 

Instromers klas 2:    lokaal 3.11 

Instromers klas 3 & 4 mavo:   lokaal  3.10 

Instromers klas 3, 4 en 5 havo/vwo:  lokaal  3.12 

 

Activatiesessie iPad 

Daarnaast nodigen we jullie allen uit voor de activatiesessie van de iPad. De iPad wordt door school 

beschikbaar gesteld. Deze wordt betaald uit de ouderbijdrage. Tijdens de activatiesessie zullen we 

onder andere de iPad zo installeren dat de leerling de benodigde apps voor school evenals de 

leerlingenmail activeert. 

 

Hieronder zie je wanneer je verwacht wordt om je iPad op te halen en te activeren. 

 

Leerjaar Activatiesessie iPad  Locatie 

Instromers extern leerjaar  

2-mavo/havo/vwo 

maandag 17 augustus  

14.00 – 16.00 uur 

aula 

Instromers extern leerjaar 

3-mavo/havo/vwo 

maandag 17 augustus  

14.00 – 16.00 uur 

aula 

Instromers extern leerjaar  

4-mavo en 4- en 5-havo/vwo 

dinsdag 18  augustus  

14.00 – 16.00 uur 

aula 

 

 

 

 

De COVID-19 basisafspraken op een rij:  

 Heb je klachten dan blijf je thuis en word je afgemeld door je ouders (telefonisch), zodat we 

weten dat je thuis bent; 

 Was en ontsmet op school regelmatig je handen;  

 Blijf op afstand van je docent en van de medewerkers van de school;  

 Probeer ook onderling enige afstand te bewaren;   

 Tijdens de pauzes mag je, net als altijd, gebruik maken van het schoolplein en het park;  

 De LO-lessen zullen tot en met de herfstvakantie buiten op het veld plaatsvinden. Zorg ervoor 

dat je gymkleding meeneemt (of aanhebt) die past bij het weer. 

 


