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Nog even en dan is uw dochter of zoon  

klaar met de basisschool. Dan begint de reis 

naar de volwassenheid. De jaren leren je  

de dingen die de dagen niet weten.  

Deze uitspraak van de Amerikaanse dichter 

Ralph Waldo Emerson zegt het heel mooi:  

in de komende jaren gaat uw dochter of zoon 

veranderen. Een beetje, wat meer, heel veel. 

School is de plek waar dat merendeels 

gebeurt. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 

De leefwereld die langzaam maar zeker 

groter wordt. Meningen vormen, een kijk 

op de samenleving ontwikkelen. Maar 

ook: verliefd worden, reizen, leren omgaan 

met tegenslagen, een band opbouwen 

met leeftijdsgenoten en volwassenen. 

De jaren leren je de dingen die de dagen 

niet weten. Wij staan middenin dat leren. 

Wij staan ook middenin het leven. Daarom 

zeggen we ook Les voor het leven. Dat 

geven wij. En dat gaat een paar stappen 

verder dan alleen goed onderwijs. Hoe 

u samen ook het besluit neemt, de 

schoolkeuze is een belangrijke stap. Voor 

jaren. Daarom leggen we u graag uit wat 

onze school, het Montessori College Twente 

een unieke school maakt. We maken u 

duidelijk waarom het MCT zo’n goede keuze 

is. En we hopen dat u zich met uw dochter 

of zoon in de komende tijd een goed beeld 

vormt. Zodat u samen beseft: ja, dit is 

de school waar wij ons thuis voelen.

Les voor  
het leven



Dat is onze slogan en tegelijkertijd onze belofte.  
Wij willen elke leerling bij ons op school voorbereiden 
op het leven, op de rol in de samenleving. Dat betekent 
dat we leren belangrijk vinden, maar steeds blijven 
kijken naar de wereld om ons heen. Dat we goed 
luisteren naar elke leerling. Dat we de tijd nemen 
om in gesprek te komen en te blijven. En vooral 
ook dat we zorgen dat onze lessen zoveel mogelijk 

Onze kernwaarden:

Ambitieus 
Wij willen vooruit, net als jij.

Betrokken 
Wij betrekken iedereen bij ons onderwijs.

Creatief 
Creatief zijn is de basis voor 
ontwikkeling en groei.

Dynamisch
Wij helpen jou om verbinding te 
maken met de wereld om je heen.

Eigen-wijs 
Je mag zelf keuzes maken in jouw 
manier van leren en wie je wilt zijn.

Veel leerlingen sluiten op de 
middelbare school vriendschappen 
voor het leven. Wij snappen dat een 
goede sfeer zo ongeveer het  
aller belangrijkste is op school.  
Onze kernwaarden helpen daarbij. 
Daar spreken we elkaar en de 
leerlingen op aan. Ze beschrijven hoe 
we met elkaar omgaan op school en 
wat we belangrijk vinden. Daarom 
betekenen ze veel voor ons. 

verbonden zijn aan het leven en de samenleving. 
We vinden het heel belangrijk dat elke leerling bij ons  
op school echt zichzelf kan zijn. Welke afkomst, welke 
achtergrond, welk verhaal die leerling ook heeft. Want 
wij zijn ook onszelf. Wij zien steeds weer dat een leerling 
het beste leert op de manier die bij haar of hem past.  
Wij sluiten aan op die verschillende manieren van leren.  
En dat past dan weer prachtig bij ons Montessorionderwijs. 



Montessorileerlingen kunnen nog veel meer doen, zoals:

• Masterclasses en workshops 
op de Universiteit Twente

• Montivoices
• MINT-lab
• Musical
• Olympic moves
• Culturele avond
• Taalcertificaten (CAE, CPE, Delf en Goethe)
• Scholenploegenachtervolging schaatsen
• Samenwerking conservatorium/ 

ArtEZ connected
• En meer

De start bij ons
Wie leren leuk en uitdagend vindt is prima op zijn of haar plaats op het MCT. 
Welke klas het meest geschikt is, hangt af van het advies van de basisschool 
en het gesprek dat u met uw dochter of zoon hierover heeft. De leerling kan 
in zes verschillende klassen beginnen. Er is voor vrijwel iedereen een 
richting die past. Dit zijn de mogelijkheden:

Mavo/havo en havo/atheneumklassen
Welke richting het best bij een leerling past moet soms 
nog helderder worden. Daarom heeft het MCT 
dakpanklassen waarin een leerling eenvoudig kan 
doorstromen naar een ander niveau.
Wij geloven in groei. Daarom beoordelen we leerlingen 
op beide niveaus in de dakpanklassen: mavo/havo; 
havo/atheneum. Na het tweede jaar gaat een leerling 
verder met mavo, havo of atheneum. Na de mavo of 
havo kan een leerling altijd nog doorstromen in de 
richting van havo of atheneum. De dakpanklas havo/
atheneum bieden we ook tweetalig aan. In de mavo/
havo-klassen bieden we de Wereldklas aan.

Samen met uw kind ontdekken we wat haar of hem  
echt ligt en wat de interesses zijn, onafhankelijk van de 
gevolgde richting. Uw kind ontdekt de ontwikkelingen 
in de 21e eeuw en waar zij of hij een rol zou willen 
spelen. Daarnaast werken we aan creativiteit, ict-kennis, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 
plannen, zelfstandig worden en sociale en culturele 
vaardigheden. De leerlingen werken met boeken en 
iPad, multimedia & andere ict-middelen. In vier, vijf of 
zes jaar kan de leerling de juiste keuze maken voor een 
vervolgopleiding: doorstromen binnen het MCT, naar 
ROC, hbo, universiteit of iets anders.

· Mavo/havo
· Mavo/havo Wereldklas
· Havo/atheneum

· Havo/atheneum tweetalig (TTO)
· Atheneum
· Atheneum tweetalig (TTO)

• Lego League
• Mission Olympic
• Leerlingenraad
• Debatteam
• Montessori Activiteiten 

Commissie (M.A.C.)
• Vier scholentoernooi
• Excursies
• Cursus Chinees
• Cursus Russisch
• Foto/videoteam
• Wiskunde Olympiade



Doorstromen zonder drempels 
Wij geloven in kansen. Daarom geven we  
elke leerling de kans om door te stromen.  
We hebben veel leerlingen, die van 4 mavo 
naar 4 havo gaan, of van 5 havo naar  
5 atheneum. Maar ook kan het zijn dat een 
leerling tussentijds doorstroomt, 
bijvoorbeeld van 1 havo/atheneum naar  
2 atheneum. Aan de doorstroom van 4 mavo 
naar 4 havo en van 5 havo naar 5 atheneum 
stellen wij geen aanvullende eisen; het 
diploma in combinatie met het juiste 
vakkenpakket is voldoende. We noemen  
dit ‘drempelloos doorstromen’.
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Doorstroomschema

Atheneum
Heeft uw kind een vwo-advies (atheneum of 
gymnasium). Dan is dit de juiste route: tweetalig of 
regulier vwo. Er is zelfs ‘verrijkt vwo’ binnen de reguliere 
stroom en in het tweetalig programma. In het Verrijkt 
vwo kan een leerling kiezen voor extra uitdaging. 
Bijvoorbeeld extra vreemde talen, workshops en 
masterclasses op de UT. Met de Universiteit van Twente 
hebben we een partnerschap.

Het tweetalig onderwijs (TTO) voor havo en  
atheneum
Minimaal de helft van de lessen in het Engels en meer weten 
over wat er in de wereld speelt? Dat kan alleen op het MCT, 
de enige school voor tweetalig onderwijs in Hengelo. Een 
geweldige voorbereiding op werken in een wereld die steeds 
internationaler wordt. In de bovenbouw kan uw zoon of 
dochter het Certificate of Advanced English en/of het 
Certificate of Proficiency in English van The University of 
Cambridge halen.



Zoveel meer (dan) leren

Lessen en taken
Uw kind kan al veel dingen zelf. En meer dan zij 
of hij zelf vaak denkt. Dat is de basis voor hoe wij 
samenwerken op school. De lessen duren een uur en 
binnen dat uur gaat elke leerling een deel van de tijd zelf 
aan de slag met de taken. Het mooie van die taken is dat 
ze van tevoren weten wat ze moeten doen - dat staat in 
de Studiewijzer. We starten in leerjaar 1 met klassikaal 
opgeven van huiswerk en leren de leerlingen gedurende 
het schooljaar gebruik te maken van de studiewijzers. 
Een leerling die klaar is, laat de docent zien wat zij 
of hij gedaan heeft. Samen nemen ze het door en de 
docent tekent het werk af. Naast de lessen en taken 
heeft elke leerling keuzewerktijd (kwt). Dan bepalen 
ze zelf aan welk vak ze extra aandacht willen geven. 
Daarvoor tekent de leerling iedere week digitaal in.

(T)huiswerk@school
Zelfstandig werken vinden we heel belangrijk; een 
vaardigheid die de leerling samen met ons steeds 
meer ontwikkelt. Wie daar moeite mee heeft of graag 
wat kaders wil, geen probleem. Onder begeleiding 
van een docent kunnen leerlingen bij ons één tot 
vier middagen in een kleine groep aan het werk. De 
docent begeleidt dan bij de taken en bij het begrijpen 
van de lesstof. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

iPads
Bij ons in de brugklas meteen, naast je boeken, werken 
met een iPad. De helft van de kosten voor de iPad neemt 
de school voor haar rekening. Op vrijwillige basis betaalt 
u in vier jaar de andere helft. Dat is 50 euro per jaar. We 
leggen graag aan u uit hoe dat werkt. In de eerste acht 
weken van het schooljaar krijgt uw kind een apart ICT-
les waarin we helpen wegwijs te worden op de iPad.

Elke leerling een mentor
Belangrijk, want bij hun mentor kunnen ze  
met alles terecht. Vragen, problemen, twijfels -  
de dingen waar ze zelf niet helemaal uit komen. 
De mentor houdt ook contact met u. In de eerste 
twee jaar heeft uw kind dezelfde mentor. Zij of hij 
ziet de mentor iedere week tijdens de vaklessen en 
het mentoruur. Dat is fijn, want zo raken ze goed 
vertrouwd met elkaar. Gedurende het jaar organiseert 
de mentor samen met de klas leuke activiteiten.

Kennismaken en de eerste week
Elke leerling met een mavo, havo of vwo-advies 
is welkom. Als uw kind naar het MCT wil, heeft 
u eerst, samen met uw dochter of zoon, een 
aanmeldingsgesprek. In juli maakt uw kind al kennis 
met de klasgenoten en de mentor. Na de zomer 
beginnen we met een week ‘gewoon’ school. Kan 
uw kind alvast aan de lessen wennen. In de tweede 
week is er een kennismakingsprogramma. 



Nieuwsgierig? Geef uw dochter of zoon dan op voor één van  
de MCT-middagen via www.montessoricollegetwente.nl.  
De MCT-middagen zijn op:

• Woensdag  25 november 2020 13.45 tot 15.00 uur
   15.15 tot 16.30 uur
• Donderdag  4 februari 2021           15.15 tot 16.30 uur
• Woensdag 10 februari 2021           13.45 tot 15.00 uur
   15.15 tot 16.30 uur

Kom naar de Open Dag
• Zaterdag 23 januari 2021 van 10.00 tot 13.00

Aanmelddata voor schooljaar 2021/2022:
• Maandag  1 maart 2021  16.00 tot 20.00
• Dinsdag  2 maart 2021  16.00 tot 18.00

Bovenstaande data en tijden zijn onder voorbehoud in verband met ontwikkelingen 
rond Covid-19. Kijk voor actuele informatie op onze website.

Iedereen mag ons dan alles vragen; onze docenten en leerlingen zijn 
er natuurlijk. Uw dochter of zoon kan aangeven waaraan zij of hij wil 
deelnemen. Wilt u of uw kind meer weten, neem dan contact op met  
Hugo Stolker: 074 - 291 46 29; h.stolker@osghengelo.nl

Montessorimiddagen. Kom sfeer proeven!
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Mavo, Havo, Atheneum en tweetalig Havo/
Atheneum en tweetalig Atheneum
Sloetsweg 153
7556 HM Hengelo
074 - 291 46 29 

www.montessoricollegetwente.nl
montessoricollegetwente@osghengelo.nl

Als Montessorischool in het Voorgezet Onderwijs willen wij meer bereiken met onze 
leerlingen dan alleen het einddiploma. Wij stellen ons als doel om onze leerlingen te 
helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, waarbij al snel termen als 
‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ vallen. 

Deze en meer termen vallen binnen de brede ontwikkeldoelen van het VMO (Voortgezet 
Montessori Onderwijs). Deze brede doelen zijn onlangs voor alle VMO-scholen verder 
uitgewerkt tot concrete handvatten zodat deze binnen de scholen zichtbaar (kunnen) 
worden en eenzelfde ondergrond hebben. Door deze uitwerking hebben wij als MCT 
handvatten gekregen om betere zichtbaarheid en uitleg te geven aan hetgeen wij onze 
leerlingen, naast het behalen van het einddiploma, meegeven. In onze ogen zouden alle 
leerlingen de kans moeten krijgen om te werken aan hun ontwikkeling naar persoonlijk 
leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. 
In het voorjaar van 2019 heeft onze school deelgenomen aan het Erkenningstraject  
van de NMV, de Nederlandse Montessori Vereniging. De commissie heeft uitgesproken 
‘trots en blij te zijn om de school voor de komende zes jaar te mogen erkennen als 
school voor Voortgezet Montessori onderwijs.’

We hopen dit in de komende jaren meer handen en voeten te kunnen geven, het sluit 
namelijk perfect aan op wie we (willen) zijn.
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