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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is vandaag alweer de laatste dag voor de herfstvakantie en Covid-19 is nog niet weg. We hopen dat 

de week vakantie een stukje rust brengt. In ieder geval kunnen er in die tijd op de scholen geen nieuwe 

besmettingen ontstaan.  

  

Afgelopen maandag was het even afwachten hoe het op school zou gaan met de mondkapjesplicht. 

Gelukkig ging dat boven verwachting goed. Bijna iedere leerling en bijna iedere medewerker had een 

mondkapje op. Een klein aantal leerlingen en medewerkers had er even niet aan gedacht. Aan deze 

personen hebben we mondkapjes uitgedeeld. Ondertussen zien we steeds meer leerlingen met een 

mondkapje dat er echt uit springt, door het motief ervan of een leuke tekst. 

 

En nog als reminder: leerlingen en medewerkers dragen buiten de lokalen een mondkapje, behalve als 

er gegeten of gedronken wordt. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de lessen of 

buiten op het schoolterrein.  

 

Het is echt essentieel dat iedereen meewerkt aan het handhaven van de mondkapjesplicht.  
We verwachten dan ook dat we elkaar erop aanspreken als er geen mondkapje gedragen wordt en 
wanneer er niet wordt gelet op de 1,5 meter afstand tussen medewerkers en leerlingen. 
  
Hoe het verder gaat is moeilijk te voorspellen. We hopen dat het effect van de verscherpte maatregelen 
binnenkort zichtbaar wordt en dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Volgende week zal hierover 
meer duidelijkheid ontstaan.  
  
Natuurlijk is er ook ander en/of leuk nieuws, maar we ontkomen er niet aan dat af en toe Corona 
opduikt in de rest van deze oudernieuwsbrief. We wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Schmitz, directeur 
Montessori College Twente, les voor het leven 
 

Voor de actuele agenda verwijzen we u graag naar:  

https://montessoricollegetwente.nl/agenda/ 
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Covid-19 & positieve besmettingen gedurende de herfstvakantie 

Mocht er komende week, gedurende de herfstvakantie, een positieve besmetting worden 

geconstateerd bij uw zoon/dochter, dan worden wij graag hierover geïnformeerd. 

U kunt, in dit geval, een mail sturen aan Jan Schmitz via j.schmitz@osghengelo.nl  

Graag voorzien van naam leerling, klas, mentor en het nummer waarop we u kunnen bereiken. 

Covid-19 & ‘online lessen’  

Sinds 1 oktober (vorige week donderdag) zijn we gestart met het online lesgeven naast de fysieke les. 

Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, focussen wij ons op de uitleg tijdens de les die de leerling thuis 

mee kan volgen en start deze ZOOM-sessie gedurende het eerste kwartier van de les. Op die manier 

heeft de fysieke les er weinig hinder van. 

 

Voor onze nieuwe leerlingen is het echt even wennen, dat ‘ZOOMen’. Uit ervaring van vorig jaar kunnen 

we zeggen dat dit na een aantal dagen echt went. 

 

Verzoek aan u als ouder om de leerling op tijd aan te melden indien hij/zij thuisblijft en online lessen wil 

volgen. Graag willen we nogmaals benadrukken dat de leerling die thuis zit zelf verantwoordelijk is voor 

zijn/haar aanwezigheid tijdens de digitale les.  

 

Covid-19 & de centrale eindexamens 

Er zijn nu al veel vragen over de Centrale Eindexamens van dit schooljaar. Op dit moment gaat de 

minister ervanuit dat deze gewoon door kunnen gaan, maar dat er wel rekening moet worden 

gehouden met noodscenario’s. Daarom heeft de minister de scholen gevraagd hun 

eindexamenkandidaten aan te geven geen reizen te plannen, direct aansluitend op de huidige 

roostering van het eerste tijdvak.  

 

Covid-19 & inhaaltoetsen 

In de periode vanaf de start van het jaar tot de herfstvakantie heeft een grotere groep leerlingen dan 

normaliter lessen gemist of via online lessen, de les gevolgd. 

 

Zoals we eerder al schreven blijven we als school, tenzij de RIVM-richtlijnen wijzigen, de toetsen fysiek 

op school afnemen. Dit betekent dat een deel van de leerling in de afgelopen weken of in de weken na 

de herfstvakantie nog één of meerdere toetsen moet inhalen. 

 

Graag willen we hen zo vlot mogelijk weer bij laten lopen en om die reden zullen we tijdens de week van 

de leerlingbesprekingen (zie verderop in deze nieuwsbrief) aan het eind de lesdag deze zoveel mogelijk 

inplannen, rekening houdend met andere reguliere toetsen. 

 

Covid-19 & warme truien/laagjes 

Diverse collega’s, maar ook een aantal leerlingen behoren tot de risicogroep. Op dit moment hebben we 

iedereen gelukkig fysiek gezien en hebben we veel gebruik gemaakt van de ventilatiemogelijkheden 

zoals ramen (deels open). We zullen, naast de ventilatieroosters in het lokaal, ook in de komende tijd de 

ramen deels open houden. Dit betekent dat we van leerlingen (en ook onze collega’s) vragen om hier bij 

de kledingkeuze rekening mee te houden. We verwachten niet dat jassen nodig zijn, maar een fijne 

(extra) trui in je kluisje leggen of werken met laagjes raden we aan. 

mailto:j.schmitz@osghengelo.nl


 

 

Het gebouw - biologielokalen 

Deze week is de verbouwing van de biologielokalen begonnen. De ontmanteling van de lokalen wordt 

vandaag afgerond. In de herfstvakantie wordt alles opnieuw ingericht en zullen de lokalen er totaal 

anders uitzien. 

 

 
 

Montipodcast 
Vrijdag 25 september was het dan zover. De eerste MontiPodcast stond online!  
Een groep van vijftien leerlingen uit alle leerlagen en jaren hebben in 
september gewerkt aan de eerste podcast voor de leerlingen en 
docenten van het MCT.  

 
Deze eerste editie bestond uit 
een mix van live-muziek, een 
reportage, de agenda, in 
gesprek met de docent, raad 
het geluid en nog veel meer.  
Iedere laatste vrijdag van de 
maand zal er een nieuwe editie 
online komen via Spotify en Apple Podcast. Nieuwsgierig?  
 
Zoek op ‘MontiPodcast’ en vergeet je niet te abonneren! 
 
 

 
TTO- en Cambridge nieuws 

Junior TTO certificaat 

Binnen het TTO hebben afgelopen schooljaar 2019/2020 de leerlingen uit 3TTO het junior TTO 

afgesloten! Zij ontvangen hiervoor het officiële junior TTO certificaat van het Nuffic. 

Deze uitreiking vindt normaal na de herfstvakantie plaats in het bijzijn van ouders/verzorgers en 

belangstellenden. We willen zeker feestelijk stilstaan bij dit moment samen met de leerling, maar zijn 

even in afwachting van de mogelijk nieuwe berichtgeving omtrent de RIVM-richtlijnen.  

 

CAE – Cambridge Advanced English 

Door de Covid-19 ging in juni het CAE examen niet door. Ruim 40 leerlingen zijn in de afgelopen 

weken alsnog opgegaan voor dit examen. Dit waren zowel TTO-leerlingen als leerlingen uit de 

bovenbouw die als extra vak het CAE volgen. 



 

 

CIE examens 
Voor leerlingen uit 6V-tto waren de afgelopen dagen spannend. Tot en met afgelopen jaar sloten 
we het 6V-TTO programma af met het IB-examen (het International Baccalaureate). Omdat dit 
examen de laatste jaren samenviel met het Centraal Eindexamen en dit ook in de toekomst samen 
blijft vallen hebben we twee jaar geleden gekozen voor een alternatief programma, tevens gericht 
op de skills die het universitair denken bevorderen en zijn we uitgekomen bij het CIE examen. 
Afgelopen week rondde 6V-TTO dit af, komende week (in de herfstvakantie) wordt het IGCSE 
examen afgenomen in 5H-tto. 
 
IB-uitreiking 
Voor onze oud-leerlingen uit 5H-tto en 6V-tto die vorig jaar allen het IB-diploma hebben behaald 
staat er ook nog een uitreiking in de planning. We hopen hen, wanneer de richtlijnen het toestaan, 
op een feestelijke wijze weer te zien, de studieverhalen te horen om zo, onder het genot van een 
hapje en een drankje, hen het IB-diploma te overhandigen.  
 

Week 44 – week van de leerlingbesprekingen 
In de week van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober houden wij in de middagen onze 
leerlingbesprekingen met de vakdocenten en mentoren leerjaar 1, 2, 3 en 4mavo. 

Dit betekent dat we gedurende deze week een verkort lesrooster (40 minuten) aanbieden aan onze 
leerlingen. Deze week valt gelijktijdig met de tentamenweek bovenbouw havo/vwo periode 1. 
 
1e uur: 8.25 - 9.05 uur 
2e uur: 9.05 - 9.45 uur 
3e uur: 9.45 - 10.25 uur 
pauze 
4e uur: 10.45 - 11.25 uur 
5e uur: 11.25 - 12.05 uur 
6e uur: 12.05 - 12.45 uur 

Naast dit verkorte lesrooster zullen diverse leerjaren en klassen ook deelnemen aan (sport)activiteiten. 
Excursies vervallen helaas i.v.m. de RIVM richtlijnen. 

Oktober – maand van de opvoeding 
Oktober is uitgeroepen tot de maand van de opvoeding.  

Het preventie platform jeugd heeft in de komende weken een aantal 
interessante online workshops staan. 
 

Met thema’s zoals:  
- Beschermen of loslaten? 
- Pubers en social media 

- Communiceren met hart en ziel 

 De eerste online workshops zijn inmiddels geweest en deze zijn als 

video terug te vinden.  

 

https://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-

opvoeding?fbclid=IwAR3fByw01o2TWuAS7NVwgMAFF1rgk853SfvNsYJBpmsklRBgSSpAn

Mfn20E#  

https://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding?fbclid=IwAR3fByw01o2TWuAS7NVwgMAFF1rgk853SfvNsYJBpmsklRBgSSpAnMfn20E
https://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding?fbclid=IwAR3fByw01o2TWuAS7NVwgMAFF1rgk853SfvNsYJBpmsklRBgSSpAnMfn20E
https://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding?fbclid=IwAR3fByw01o2TWuAS7NVwgMAFF1rgk853SfvNsYJBpmsklRBgSSpAnMfn20E


 

 

Bericht vanuit de sectie beeldende vorming 
Als sectie beeldende vorming geven we aan onze leerlingen door zij voor het vak beeldende vorming 
een etui met een basis aan materiaal zelf moeten verzorgen. In de 1ste klas wordt deze afspraak 
meestal netjes nageleefd, maar gaandeweg de schoolcarrière komt het regelmatig voor dat leerlingen 
en etui van elkaar verwijderd raken of dat de inhoud minimaal is. 

Andere schooljaren gaan wij hier coulant mee om, waarbij dan wel wordt aangedrongen op het zelf 
verantwoordelijk zijn voor bepaald materiaal. Echter, in deze tijd van het rondwarende coronavirus, is 
het van belang dat er zo min mogelijk materiaal wordt uitgewisseld tussen leerlingen onderling en 
tussen leerling en docent. 

Uiteraard blijven wij zorgen voor al het andere benodigde materiaal dat de leerlingen nodig hebben 
voor hun creatieve werk. 

Wat verwachten wij dat er in het etui zit: 
- grijs tekenpotlood 
- 10 kleurpotloden in verschillende kleuren 
- 10 stiften in verschillende kleuren 
- Schaar, gum, puntenslijper, lijmstift 

We hebben de leerlingen op de hoogte gebracht van ons ‘strengere’ 
toezicht op het naleven van deze afspraak. Wij zouden het erg op prijs 
stellen wanneer u als ouder/verzorger er ook op wilt toezien dat dit 
materiaal meegenomen wordt naar school. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
Sectie Beeldende vorming  

 
Nieuws voor de bovenbouw havo/vwo 

Leerling coördinator bovenbouw havo/vwo 

Na de herfstvakantie zal Marije Rozema (leerling coördinator bovenbouw havo/vwo) een deel van haar 

werkzaamheden weer oppakken. Dit betekent dat, naast de mentor voor de komende tijd de volgende 

verdeling is gemaakt. Mocht u de leerling coördinator nodig hebben dan is: 

 

- het aanspreekpunt voor 4havo en 4vwo:  Marije Rozema: m.rozema@osghengelo.nl  

- het (tijdelijke) aanspreekpunt 5havo, 5vwo en 6vwo:  Hein Brijker: h.brijker@osghengelo.nl  

 

Ook onderling hebben Hein en Marije contact om lopende casussen goed over te dragen. 

 

Tentamenweek periode 1 

Op vrijdag 23 oktober start de tentamenweek periode 1 en deze duurt tot en met maandag 2 november. 

Tijdens deze afname vervallen de reguliere lessen. We hopen natuurlijk alle leerlingen fit en voorbereid 

tijdens deze tentamenweek te zien. Mocht een leerling echter klachten hebben of ziek zijn, dan zal 

hij/zij thuis moeten blijven. In dat geval verzoeken wij u als ouder(s)/verzorger(s) om hem/haar zowel 

telefonisch bij de receptie (074-291-4629) als per mail af te melden (zie mailadressen van Hein en 

Marije hierboven). 

 

mailto:m.rozema@osghengelo.nl
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Dit zodat we bij geoorloofde afwezigheid snel kunnen schakelen en het gemiste tentamen vlot kunnen 

inplannen op de inhaalmomenten. Deze plannen we bewust vrij snel na de tentamenweek zodat de stof 

nog goed in het geheugen zit en het gevoel van ‘achterlopen’ zo snel mogelijk is verdwenen. 

Dinsdag 3 november:   inhaalmoment n.a.v. tentamenweek 4H/4V/5V 

Woensdag 4 november:  inhaalmoment n.a.v. tentamenweek 5H/6V 

Vrijdag 6 november:   inhaalmoment n.a.v. tentamenweek 4H/4V/5H/5V/6V 

 

Mocht, door bijvoorbeeld quarantaine of langdurige ziekte, de leerling niet op de inhaalmomenten het 

tentamen kunnen maken, dan zal er een op maat gemaakte oplossing met hem/haar worden 

besproken. 

 

Ioniserende Stralen Practicum 
Op donderdag 5 november vindt het Ioniserende Stralen Practicum voor alle leerlingen met 
natuurkunde in hun vakkenpakket in 5 havo en 6 vwo plaats.  

 
Radioactiviteit is onderdeel van het examen. 
Omdat wij als school niet zomaar met 
ioniserende straling mogen werken, maar het 
toch belangrijk is dat je als leerling in de 
praktijk ziet wat het is, nodigen wij de 
Universiteit Utrecht uit om langs te komen en 
de leerling instaat te stellen op een veilige 
manier experimenten met ioniserende straling 
te doen.  
 
 

 

 

LO-lessen – we gaan naar binnen! 

De lessen LO-, LO-2 en BSM worden na de herfstvakantie allemaal weer binnen gegeven.  

Vooral de laatste weken was het buiten sporten niet altijd heel fijn, door de weersomstandigheden zijn 

ook een aantal LO-lessen vervallen. 

 

Achter de schermen is de sectie LO samen met de betrokken druk bezig geweest om een heldere en 

veilige opzet te maken voor het binnen sporten. 

 

Zo hebben we in de afgelopen weken in de grote sporthal de luchtcirculatie opnieuw laten berekenen 

en kwamen we tot de conclusie dat binnensporten conform de richtlijnen mogelijk is. De KVLO voor LO-

docenten schrijft een ventilatievolume voor van 40 kubieke meter per leerling per uur. Ons systeem 

voldoet ruim aan deze richtlijn. Alleen in de fitnessruimte wordt dit volume niet gehaald. Deze ruimte 

zullen we dan ook niet gebruiken. 

 

De lessen die plaats zouden vinden in onze fitnessruimte verplaatsen we vanaf 9 november naar lokaal 

0.03. Dit lokaal wordt ingericht voor o.a. circuit- en HIIT trainingen.  

 

In de eerste week na de herfstvakantie zullen de LO-docenten ook aandacht besteden aan de looplijnen 

binnen in de hal om zo het volume leerlingen te spreiden.  



 

 

Filmavond leerjaar 2 

Rondom de herfstvakantie hadden we normaal een 

schoolfeest voor leerjaar 2 en leerjaar 3.  

Logischerwijs kon dit i.v.m. de RIVM-richtlijnen niet 

plaatsvinden. Wel vinden we het, zeker nu, van belang 

dat leerlingen ook andere activiteiten dan het volgen 

van les met elkaar kunnen 

delen. De mentoren zijn bij 

elkaar gaan zitten en zijn er 

twee aparte avonden tot stand 

gekomen, RIVM-proof.  

 

Gisterenavond was de filmavond voor leerjaar 2. Ruim 100 leerlingen uit leerjaar 2 waren aanwezig en 

hadden keuze uit diverse film, voorzien van popcorn en een drankje. Het is wellicht niet het schoolfeest 

waarnaar was uitgekeken, maar hopelijk wel een welkome invulling van de avond.  

 

Na de vakantie vindt de activiteit plaats voor leerjaar 3, LASERGAMEN IN DE SCHOOL! 

Leerlingen uit leerjaar 3 kunnen zich momenteel aanmelden hiervoor via de ELO. 

 

Beide avonden worden georganiseerd in samenwerking met de leerlingen van de M.A.C.  

(Montessori Activiteiten Commissie) 

 

TH@S – Thuiswerk@school  

Het TH@S is weer begonnen! 

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, dagelijks op  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. 

 

Bericht vanuit de ICT-afdeling - Update iPad’s tijdelijk stopgezet 
Bij de laatste update van Apple (14.x) zit een beveiligingsupdate die er voor zorgt dat de verbinding op 

school met wifi niet meer (goed) werkt. Apple werkt, sinds die update, met privéadressen. Voor de 

geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) geeft deze link meer informatie: https://support.apple.com/nl-

nl/HT211227)  

 

Binnen het netwerk van OSG werken we met een uniek netwerkadres, op basis hiervan krijgt een iPad 

toegang op ons netwerk/wifi. Door dit te variëren vervalt deze beveiliging waardoor er geen contact 

meer met het OSG wifi gemaakt kan worden. Apple is hierin niet uniek maar wel de eerste.  

Wij als afdeling ICT zijn nu i.o.m. de fabrikant en op zoek naar een oplossing om het OSG wifi geschikt te 

maken voor deze aanpassing. Om die reden hebben we de updates tijdelijk uitgezet om te zorgen dat de 

leerlingen zo weinig mogelijk problemen ondervinden tijdens de les. 

https://support.apple.com/nl-nl/HT211227
https://support.apple.com/nl-nl/HT211227


 

 

 Montivoices  

Op donderdag 12 november is het zover. DE MONTIVOICES 2020!! 

Dit jaar te beluisteren en te bekijken met een livestream vanaf de bank, thuis. 

 

In de afgelopen weken zijn de eerste twee auditierondes geweest vol met talent en lef! 

De finalisten zijn bekend en bereiden zich de komende weken voor op deze avond. 

Maar liefst 14 kandidaten zullen op 12 november hun zangtalenten laten zien en horen.  

De finalisten live aanwezig in onze aula, met daarbij ook de band, het licht en geluid en het publiek… 

thuis op de bank. 

 

Samen met de leerlingen uit ons 

videoteam zijn we achter de schermen 

bezig om deze livestream zo optimaal 

mogelijk voor te bereiden. Zelf oud-

leerlingen komen terug om ons te 

ondersteunen om deze avond zo 

fantastisch mogelijk te maken. 

 

Tech your School 

Op woensdag 18 en donderdag 19 november nemen alle leerlingen uit 3havo en 3vwo deel aan het 

Saxion project ‘Tech Your School’. Tijdens Tech Your School staan uitdagingen binnen de school centraal. 

De leerlingen worden uitgedaagd om hier een oplossing voor te bedenken. Deze oplossingen kunnen 

vanuit de vier verschillende keuzeprofielen (C&M, E&M, N&G en N&T) worden bekeken en dus staat bij 

Tech Your School ook de profielkeuze centraal. 

 

Outdoor pauzeruimte 

Regelmatig komen leerlingen met ludieke ideeën.  

Soms zo ludiek dat het niet te realiseren is, maar vaak 

is het eigenlijk ook ‘gewoon’ een goed idee! Zo 

kwamen leerlingen samen met een docent in de start 

van het jaar met het idee van onze outdoor pauze-

ruimte. Goed voor de spreiding van de leerling en 

prettig om onder een dak, buiten te kunnen zijn. 

 

Op de vraag: “Maar zouden jullie hier dan ook echt gebruik van maken?”, kwam het antwoord: “gaan 

we zeker doen, maar wel als er gratis koffie en thee is”.. en zo geschiedde. Bankjes werden besteld, 

geïnstalleerd en prullenbakken neergezet. Deze ruimte wordt iedere pauze, zelfs nu het wat frisser 

wordt, goed bezocht en een deel van onze leerlingen heeft hier zijn/haar vaste pauzeplek van gemaakt.  

 

Voor de leerlingen uit leerjaar 4 en hoger hebben we deze een outdoor pauzeruimte ingericht. Deze 

ruimte bevindt zich boven de fietsenstalling. 

 

STEEDS OP DE HOOGTE BLIJVEN VIA SOCIAL MEDIA? 

https://www.facebook.com/montessoricollegetwente of 

https://instagram.com/montessoricollegetwente  

https://www.facebook.com/montessoricollegetwente
https://instagram.com/montessoricollegetwente

