
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
 
Al voordat minister president Rutte vanavond de nieuwe maatregelen bekend maakt, is er 
heel veel duidelijk over hoe Nederland er de komende vier weken uit gaat zien. De 
maatregelen gaan verder dan we hadden verwacht; vanaf woensdag 16 december gaan alle 
scholen in Nederland over op online-onderwijs en dat blijft zo tot 19 januari.  
 
Het verloop van het aantal besmettingen op het MCT baarde ons al zodanig zorgen dat de 
schoolleiding al met de medezeggenschapsraad overeen was gekomen om de week na de 
kerstvakantie geen fysieke lessen te verzorgen. Daar komt nu nog ruim een week bij na de 
vakantie en een aantal dagen voor de vakantie. Hoe effectief de laatste schoolweek van 
2020 zal worden moet nog blijken. 
 
Het rooster voor deze week: 
Dinsdag 15-12 

x Toetsen en so’s gaan zoveel mogelijk door 
x Project 2hv Duits gaat door 
x Practicum scheikunde 5h gaat door 
x College-uren bovenbouw h/v college-uren gaan zoveel mogelijk door 
x Zover mogelijk voor de klassen 1, 2, 3 en 4m een bijeenkomst met de mentor 
x Mondelingen Nederlands 6v gaan door volgens planning 
x Inhaalmomenten gaan door, na de laatste les van de leerling 
x Alle andere lessen vervallen 
x Docenten bereiden zich voor op online lessen 

 
Dinsdag 15-12 is het nog mogelijk om boeken bij de bibliotheek in te leveren en te lenen. 
 
Alle wijzigingen worden opgenomen in Magister 

 
Woensdag 16-12  

x Mondelingen Nederlands 6v gaan door volgens planning via Zoom 
x Online lessen via Zoom: LO-lessen, kwt’s en begeleidingsuren vervallen 

 
Donderdag 17-12  

x Online lessen via Zoom: LO-lessen, kwt’s en begeleidingsuren vervallen 
x Inhaalmomenten vervallen 
 

 
Vrijdag 18-12   

x Geen lessen, helaas vervallen alle jaarafsluitende activiteiten 



 
Dat de schoolsluiting ook gevolgen heeft na de kerstvakantie is duidelijk. Bijvoorbeeld de 
tentamenweek die zou beginnen op vrijdag 8 januari moet worden verschoven. Er is enige 
tijd nodig om alle consequenties op een rijtje te zetten. We zullen, indien mogelijk, nog voor 
het begin van de kerstvakantie communiceren over een aantal veranderingen/aanpassingen. 
 
Net als tijdens de schoolsluiting van voor de zomervakantie kan het prettig zijn voor 
bepaalde leerlingen om de online lessen op school te volgen. Dit kan worden aangegeven bij 
de mentor. Uiteraard is het van het grootste belang voor de leerlingen om in het schoolritme 
te blijven.  
 
Er volgt deze week nog een oudernieuwsbrief, maar ik wens iedereen nu alvast een fijne 
vakantie, ook al zal deze er anders uit zien dan in voorgaande jaren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schmitz 
Directeur Montessori College Twente 


