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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is net begonnen, tijd voor de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
De start van het schooljaar was dit jaar toch wel. Alhoewel een aantal Coronamaatregelen in het land
zijn verdwenen of versoepeld is het bij ons op school het hoofdonderwerp van gesprek en overleg.
Er zijn zowel leerlingen als collega’s die behoren tot de risicogroep en voor wie het op school toch
enigszins spannend is. Naast de richtlijnen vanuit de RIVM is het vooral ook voor deze groep dat wij ons
zo goed mogelijk aan de regels houden.
Op een paar scholen in onze omgeving zijn de eerste leerlingen positief getest. Op het MCT zijn we erg
tevreden dat leerlingen en medewerkers met klachten thuisblijven en zich laten testen.
Dit geeft aan dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. Er is gelukkig op school nog
geen besmetting met Corona vastgesteld. Het zou fijn zijn dat dit in de toekomst zo blijft en dit is ook
ons streven. Ik denk dat ook wij in de komende maanden, net als iedere school in Nederland, te maken
zullen krijgen met ‘positieve’ gevallen.
De Coronapandemie heeft direct gevolgen voor een aantal activiteiten. De denken valt aan:
• Excursies en schoolreizen
• Ouderavonden
• Schoolfeesten en concertavonden
• Open dag
We zullen zoveel mogelijk zoeken naar alternatieve invullingen voor deze activiteiten. Helaas lukt dat
niet voor iedere activiteit en zal soms de keuze gemaakt moeten worden om iets volledig te schrappen.
Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met het eindfeest, normaal de afsluiting van de introductie, voor de
leerlingen in de eerste klas.
Nogmaals het verzoek aan iedereen om te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en de school
(ook bij twijfel) goed op de hoogte te houden van de situatie.
Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staat veel informatie over Corona:
https://www.nji.nl

Mocht er zich een besmetting voordoen op het MCT, dan zal de GGD zorgen voor een adequate
afhandeling en wij, samen met de GGD, voor de communicatie.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal afgeronde activiteiten, komende activiteiten en
andere waardevolle informatie. Gedurende het jaar kunt u diverse nieuwsbrieven van ons verwachten.
Ik wens onze leerlingen en natuurlijk ook u een heel mooi schooljaar.
Wat ons betreft gaat dat zeker lukken.
Jan Schmitz, directeur
Montessori College Twente, les voor het leven
Ontwikkeldag dinsdag 1 september (leerlingen gehele dag vrij)
Op dinsdag 1 september hebben we als team MCT de eerste ontwikkeldag van dit schooljaar.
In de CAO is afgesproken dat iedere docent bij een volledige aanstelling 50 ontwikkeluren krijgt, te halen
uit de lestijd (het aantal ontwikkeluren verhoudt zich tot de aanstellingsomvang). De ontwikkeltijd moet
gebruikt worden voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld lesmateriaal of toetsen, voor zaken waar de
docent normaal gesproken niet aan toe komt.
Het MCT heeft ervoor gekozen om de ontwikkeltijd te concentreren op vijf dagen in het jaar, steeds een
andere dag van de week. De reguliere lessen vervallen op ontwikkeldagen.
De data van de andere ontwikkeldagen zijn:
•
•
•
•

Woensdag 11 november 2020
Vrijdag 22 januari 2021
Maandag 15 februari 2021
Donderdag 8 april 2021

Ons gebouw
In de zomervakantie is er weer flink gewerkt in het gebouw. Het laatste deel van de open verbindingen
tussen de verschillende verdiepingen is dichtgemaakt. Hierdoor wordt de geluidsoverlast in het gebouw
teruggebracht en, veel belangrijker, ontstaat er meer werkplekken voor leerlingen die tijdens de lessen
kunnen worden gebruikt. De eerste fase van de renovatie van de toiletgroepen is in de zomervakantie
uitgevoerd, in de komende zomervakantie zijn de overige toiletgroepen aan de beurt.
Op stapel staat nog de herinrichting van een aantal lokalen wat gedurende
het schooljaar zal worden uitgevoerd en in de zomer van 2021 de realisatie
van de nieuwe studieruimte (voorheen datatheek en lokaal 1.23)

TH@S – Thuiswerk@school
Sinds enkele jaren bieden we op school het ‘thuisweken op school aan’.
Thuiswerken op school is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden om thuis de discipline te vinden
om (alleen) het huiswerk te maken en kleine vragen te stellen.
Leerlingen kunnen zich opgeven voor thuiswerk op school via de mentor. De mentor is dan op de
hoogte en de leerling kan vervolgens worden aangemeld.
Thuiswerk op school is kosteloos en bieden we aan op maandag tot en met donderdag het 6e en 7e uur.
Na opgave (die vrijwillig is) zijn de leerlingen verplicht om er te zijn.
Zo helpen we onze leerlingen om het zelf te doen.
Het thuiswerken op school zal eind september starten.

Introductie leerjaar 1
De tweede week van het schooljaar stond in het teken van de
introductie-activiteiten voor leerjaar 1. Het eindfeest kon helaas
niet doorgaan. Naast diverse activiteiten, stond gisteren de kanoactiviteit op het programma, gelukkig nadat de storm Francis het land had verlaten.
Starten op een nieuwe school is altijd spannend, iets wat we ieder jaar terugzien. Leerlingen die
ouderejaars de weg vragen, leerlingen die broers en zussen terugzien of andere bekenden en natuurlijk
de spanning om niets te ‘missen’. Na anderhalve week horen onze eerstejaars er echt al bij en loopt een
aantal van al rond alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Ouderavonden
In de eerste weken van het schooljaar zijn altijd de ouderavonden gepland.
Dit jaar een speciale editie, want de ouder(s)/verzorger(s) zullen telkens in twee groepen de avond
bezoeken. Dit om de 1,5 meter te waarborgen.
Dit betekent ook dat we maximaal één ouder per leerling verwachten en we vragen u om gebruik te
maken van de diverse trappen in ons gebouw om het betreffende lokaal te bereiken.
U ontvangt minimaal een week van tevoren de uitnodiging voor deze avond met de exacte invulling.
Komende weken zijn de volgende informatieavonden gepland:
31 augustus
1 september
8 september
14 september
15 september
16 september
21 september
22 september
22 september

leerjaar 1
leerjaar 1
leerjaar 3 havo en 3 vwo
leerjaar 4 mavo
leerjaar 2
leerjaar 4 havo en 4 vwo
leerjaar 3 mavo
leerjaar 5 havo en 6 vwo
leerjaar 5 vwo

Masterclass volgen op de Universiteit Twente
Als partnerschool van de Pre-U van de Universiteit Twente mogen
wij diverse Masterclasses aanbieden aan onze leerlingen. Deze
Masterclasses worden gehouden op de Universiteit Twente.
Kortom, zit uw zoon/dochter op het vwo en wil hij/zij leren
hacken, erachter komen hoe je het best een eigen bedrijf kunt
opzetten, een eigen operatiekamer ontwerpen of anders? Dan
zijn de masterclasses van de Pre-University wellicht een mooie
uitdaging.
Bij een masterclass gaat de leerling één middag (gedurende enkele weken) in de week naar de
Universiteit Twente om zich te verdiepen in een thema dat hij/zij interessant vindt.
Aanmelden kan tot half oktober bij Mike Bekkedam, coördinator verrijkt VWO
(m.bekkedam@osghengelo.nl)
Meer informatie over deze en vele andere masterclasses:
• 1 en 2 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/1-2-vwo/
• 3 en 4 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/3-4-vwo/
• 5 en 6 vwo: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/5-6-vwo/

Dag van de talen
Zaterdag 26 september is de Europese dag van de talen. Er zullen rondom deze dag verschillende
activiteiten zijn voor een aantal leerlingen die verband houden met deze dag.

Hybride lessen
Na de fysieke schoolsluiting in maart 2020 zijn we als Montessori College Twente bijna direct
overgestapt op het digitaal lesgeven via ZOOM. Deze lessen waren sinds de schoolsluiting digitaal te
volgen en zowel leerlingen als collega’s waren hier, ondanks dat we elkaar liever ‘live’ zien, erg over te
spreken.
Sinds de start van dit schooljaar zijn we gelukkig weer overgegaan op het fysieke lesgeven. Hiermee is
het persoonlijke contact, de sociale interactie onderling, de sfeer en het gevoel dat bij een school hoort
weer teruggekomen.
Aangezien zowel docenten als leerlingen bij klachten thuis dienen te blijven, verwachten wij in de
komende tijd met enige regelmaat dat de docent ofwel de leerling soms thuis is, in plaats van op school.
We hebben het hier niet over de leerlingen of docenten die ziek zijn, want ‘gewoon’ ziek kunnen we nog
steeds worden. Bij ziekte is het goed om de rust te pakken en uit te zieken.
We hebben het over thuisblijven bij klachten, waarbij je voorheen toch nog naar school ging.
Indien een docent afwezig is wegens klachten is de oplossing vrij eenvoudig: hij/zij kan teruggrijpen naar
de digitale ZOOM-les en vanuit huis digitaal lesgeven aan de leerlingen in de klas (of in de studienissen).
Voor de leerling die wegens klachten thuis moet blijven is de oplossing lastiger en is de perfecte
oplossing ook niet direct voorhanden. Het tegelijkertijd off- en online lesgeven is voor ons als school niet
realistisch. ‘ZOOM-en’ vraagt een andere interactie met de leerling dan tijdens de fysieke en bij een
combinatie zal de les (momenteel) altijd aan leskwaliteit verliezen.
Zowel voor de zomervakantie als momenteel zijn we aan het kijken naar diverse andere opties die op
korte termijn wel ingezet kunnen worden om ook de thuiszittende leerlingen met klachten te bedienen.
Te denken valt aan camera’s, (delen van) instructies opnemen of anderszins. We willen op korte termijn
hierin concrete keuzes maken die voor zowel leerling als docent werkbaar zijn.
Gelukkig werken we binnen onze school met studiewijzers waar de inhoud per vak en per periode van
de lessen, samen met de relevante links, PowerPoints en andere video’s kunnen worden gedeeld. We
zien dat onze collega’s deze optie zeker gezien de huidige tijd meer inzetten. Daarnaast is het mogelijk
om via Magister berichten gemakkelijk contact op te nemen met je docent.

LO-lessen buiten
Onderstaand bericht is begin deze week gecommuniceerd naar alle leerlingen van onze school:
Hoi leerlingen,
De komende tijd, in ieder geval tot aan de herfstvakantie zullen we buiten sporten op het veld van
Achilles. Ook zullen er lessen zijn in de Gymzaal naast de SAX dependance en het veld dat daarbij hoort.
In verband met alle corona-maatregelen mogen wij momenteel helaas niet meer omkleden bij de
kleedkamers van Achilles. Dat betekent dat het omkleden voor en na de les LO zal plaatsvinden in de
kleedkamers van onze eigen sporthal.
De kleedkamers 4, 6 en 8 zijn bedoeld voor de meisjes.
De kleedkamer 3, 5 en 7 zijn bedoeld voor de jongens.
Kleedkamer 1 en 2 zijn voor leerlingen van het Bataafs Lyceum en niet bedoeld voor jullie.
Enkele belangrijke regels:
1) De kleedkamers zijn alleen voor vlot omkleden, je spullen laat je NIET in de kleedkamer liggen.
2) We zijn vaak met vier klassen die tegelijk LO hebben en er zijn drie kleedkamers beschikbaar, dat
betekent dat je soms ook bij leerlingen van een andere klas in de kleedkamer zit.
3) Alle (waardevolle) spullen doe je vervolgens in je (eigen) kluisje, de kleedkamers blijven namelijk
gewoon het hele uur open
Leerlingen uit klas 1 mogen, zolang ze nog geen kluisje hebben, de schoolspullen meenemen naar het
veld. Zij-instromers (van andere scholen) uit ander klassen die nog geen kluisje hebben leggen hun
(waardevolle) spullen bij een klasgenoot in het kluisje. Voor 1 september heeft iedereen een eigen
kluissleutel.
Tot slot
- bij Achilles is er wel de mogelijkheid om het
toilet te bezoeken, maar liever niet. Dus bij
voorkeur toiletbezoek voor de les LO op school
- Als je het eerste lesuur van de dag LO hebt,
kom dan omgekleed naar school, stop je
schoolspullen in je kluisje en ga naar het veld.
Groetjes en tot snel!
De gymdocenten

Nieuw! ‘MCT in het kort’
Een overstap naar een nieuwe school is vaak spannend. In het begin brengt
een nieuwe omgeving ook veel nieuwe informatie met zich mee. Vorig jaar
hebben we besloten deze informatie zo compact mogelijk te bundelen als
een soort van pocketboekje die je altijd kunt raadplegen.
Om het voor zowel de leerling (als ook de ouder) overzichtelijk te maken
hebben we een kort en bondig informatieboekje gemaakt waar de meest
relevante informatie in staat vermeld.
Het boekje wordt komende week aan onze eersteklassers en nieuwe
instromers in hogere jaren de uitgereikt. Daarnaast wordt het boekje digitaal
‘gepusht’ naar de iBooks/Books op de iPad van de leerling. Vanaf 1 september is deze voor iedere
leerling digitaal te bewonderen en door te nemen.
Takenboekjes en PTA’s
In de leerjaren 1, 2 en 3havo en 3vwo werken we met takenboekjes en
in de overige leerjaren (3mavo, leerjaar 4, 5 en 6) met PTA’s
(Programma Toetsing en Afsluiting)
In deze takenboekjes en PTA’s vinden de leerlingen de stof die dit
schooljaar per vak wordt getoetst. Ook is hierin de weging te vinden, de
toetsvorm en bij praktische opdrachten de te verwachten studielast
voor de leerling.
Deze takenboekjes/PTA’s zijn, net als het boekje ‘MCT in het kort’ vanaf 1 september digitaal te vinden
op de iPad van de leerling binnen iBooks/Books
Introductie 4havo en 4vwo
Tijdens de eerste drie dagen van het schooljaar hadden de leerlingen uit leerjaar 4havo en 4vwo een
kleine introductie. Belangrijk was het om tijdens deze dagen kennis te maken met typische nieuwe
bovenbouwtermen zoals het PTA, begeleidingsuren, college-uren, SLU’s en andere zaken.
Daarnaast was er een sportactiviteit en was er een culturele dag in Enschede, waarbij direct ook kennis
gemaakt werd met het (nieuwe) vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming).
Hier werd onder andere het museum bezocht en werden er
waren er twee workshops die gebruik maakten van de
combinatie van
beeldende kunst en
multimedia.

Terug richting het ‘normale’
Vorig jaar was het een vreemd einde van het schooljaar, om die reden vinden we het belangrijk dat ook
andere leerjaren tijdens de start van het schooljaar tijd nemen (en krijgen) om elkaar weer te zien.
Zo had leerjaar 2 afgelopen week een startdag bij ons op het terrein. De dag
stond in het teken van samenwerken en het weerzien na een aantal
maanden van online les.
In 3mavo hebben de klassen deze of volgende week een activiteit in
Enschede. Deze startactiviteit wordt gecombineerd met een activiteit voor
het vak CKV, een vak dat de leerlingen uit 3mavo in de tweede helft van het
schooljaar zullen volgen.
4mavo had gisteren een
activiteit waarbij het
speeddaten met de
keuzementoren centraal
stond.
De leerlingen uit 5havo,
5vwo en 6vwo kunnen vanmiddag deelnemen aan een brainstormsessie over een geschikte
startactiviteit. Deze activiteit zal, in overleg met hen, worden gepland en georganiseerd.
Agenda
Voor de agenda van de komende weken verwijzen we u graag naar onze website
https://montessoricollegetwente.nl/agenda/

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

