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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste schoolweek van 2020 zit erop. En wat voor een jaar hebben we achter de rug. Op de maand
januari na stond echt alles in het teken van Corona. Aan het begin van de zomervakantie leek het er
even op dat alles weer redelijk normaal zou worden, maar niets is minder waar.
Sinds afgelopen woensdag zijn de scholen weer dicht en zijn we opnieuw begonnen met het online
lesgeven. En dat zeker tot maandag 18 januari.
Het afgelopen jaar heeft veel van onze leerlingen gevraagd, van ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk ook
van de medewerkers van het MCT. Dat zal nog even doorlopen in 2021. Alhoewel er nu een vaccin is en
andere vaccins wachten op goedkeuring, is het nog onduidelijk wanneer de vaccinatiecampagne goed
op gang komt.
Ook al is het online-onderwijs in de eerste helft van 2020 goed verlopen, we merken dat leerlingen het
moeilijk vinden het normale schoolritme weer op te pakken en er zijn signalen van (kleine)
achterstanden. Voor de aantal eindexamenleerlingen is er al een bijspijkerprogramma gestart en helpt
de organisatie Gradua deze leerlingen na schooltijd.
In de loop van het schooljaar kunnen door ons geselecteerde leerlingen uit andere groepen hier ook
deel aan gaan nemen.
Ik dank u en onze leerlingen voor de medewerking en het vertrouwen in onze school en wens
iedereen hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2021. Maandag 4 januari starten we weer met
de lessen om 8.25 uur, nog niet fysiek, maar online in ieder geval tot:
- 18 januari voor leerjaar 1, 2 en 3havo en 3vwo
- tot 8 januari (8 januari start tentamenweek P2) voor bovenbouw havo/vwo
- tot 11 januari (11 januari start toetsweek) voor 3mavo en 4mavo
Jan Schmitz, directeur
Montessori College Twente, les voor het leven

ZOOM-end richting 18 januari
Onze collega’s en de meeste van onze leerlingen hebben ervaring met het gebruik van ZOOM. Voor de
leerlingen in de eerste klas kan het nog even wennen zijn. Meestal gaat het goed, maar er zijn natuurlijk
wel wat regels waar iedereen zich aan moet houden om alles goed te laten verlopen.
• Naast de lesinhoud gedurende de online lessen is met name ook het ritme en regelmaat van
groot belang. Bespreek thuis welke ruimte(s) er gebruikt kunnen worden. Probeer in deze
ruimte zo min mogelijk afleiding te vinden. Een goede WiFi in deze ruimte is ook van belang.
Graag willen we benadrukken dat zaken als opstaan, ontbijten en een goede studieplek de
leerling enorm helpen bij het behouden van ritme gedurende deze twee weken.
• Het aanzetten van de camera is eigenlijk essentieel voor goed onderwijs. Het onderwijs online
verzorgen zorgt voor een afstand tussen de docent en de klas/het cluster.
Wanneer de camera’s aanstaan hebben we meer inzicht welke leerlingen de stof begrijpen.
• De aanwezigheid in de digitale les wordt geregistreerd in Magister.
Zorg dat je je als leerling op tijd in de les bent.
• Leerlingen die thuis geen goede ZOOM-ruimte hebben kunnen zich melden bij de mentor en
hiervoor reserveren wij een plek in de school.
• De leerlingen hebben de microfoon uit, tenzij de docent anders aangeeft
• Er worden geen opnamen gemaakt van/tijdens de lessen door leerlingen (dit is zelfs strafbaar).
Hiermee creëren we met z’n allen een online sfeer die veilig is.
• De leerlingen zijn actief betrokken bij de les/doen mee
• De leerlingen gebruiken een niet aanstootgevende achtergrond
• Als een leerling niet deel kan nemen aan een online les, dan moet hij/zijn worden afgemeld
door ouder(s)/verzorger(s) net als bij de fysieke lessen. Er kan dan worden gebeld met onze
receptie (074-2914629)
Op ons grote aantal leerlingen is het aantal incidenten echt te verwaarlozen, maar gisteren was er in
een enkel geval sprake van gedrag van leerlingen dat niet door de beugel kan en een onveilig gevoel bij
leerlingen en medewerkers kan hebben veroorzaakt. Dit wordt intern opgepakt. Ik hoop dat de ZOOMlessen thuis onderwerp van gesprek zullen zijn. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.
Geen fysieke lessen voor eindexamenleerlingen
Al voor het besluit van de overheid was in overleg met de medezeggenschapsraad besloten om de
eerste schoolweek van 2021 geen fysieke lessen te geven. Het aantal besmettingen onder leerlingen en
medewerkers en het daardoor grote aantal personen in thuisquarantaine vroegen om een
afkoelingsperiode die langer zou zijn dan twee weken. Ook het gevaar van besmettingen vlak voor de
tentamenperiode van de bovenbouw havo/vwo leek ons te groot. En daarnaast wilden we leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en ook onze collega’s duidelijkheid geven deze kerstvakantie en de rust dat er niet
steeds gedacht hoeft te worden aan mogelijke besmettingen wanneer we op 4 januari met 440
eindexamenkandidaten fysiek in school zouden starten.
Ondanks onderzoek van het LUMC, dat uitwijst dat in november VO-leerlingen de grootste verspreiders
zijn geweest van het Coronavirus, heeft de overheid aangegeven dat eindexamenleerlingen (4mavo,
5havo, 6vwo) wel les op school mogen volgen.

Wij blijven erbij dat er tot 18 januari geen fysieke lessen worden gegeven. Op vrijdag 8 januari start de
tentamenperiode voor de bovenbouw van havo en vwo, deze stond al gepland. In deze periode zouden
er sowieso geen lessen worden gegeven. Voor 3- en 4-mavo kiezen we ervoor om in de week van 11
januari een toetsweek af te nemen. De tentamens/toetsen zullen worden afgenomen in verschillende
gebouwen, waardoor we het totale aantal leerlingen op één plek relatief laag kunnen houden.
Het centraal eindexamen
Afgelopen woensdag is het eerste nieuws over de centrale examens bekend gemaakt.
Duidelijk is dat alles op alles gezet wordt om de centrale examens doorgang te laten vinden.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige jaren:
• Er zijn drie tijdvakken. In de eerste twee tijdvakken worden alle vakken aangeboden.
Leerlingen kunnen hun examens spreiden over deze twee tijdvakken.
Het derde tijdvak is voor de herkansingen.
Tijdvak 1
17 mei t/m 1 juni
Tijdvak 2
14 juni t/m 25 juni
Tijdvak 3
6 juli t/m 9 juli
• Leerlingen mogen twee vakken herkansen
• Er wordt een aangepaste normering gebruikt
Hoe de organisatie van dit alles er precies uit gaat zien is nog niet bekend. We hopen hierover snel meer
duidelijkheid te kunnen geven. Ook de geplande data voor onze diploma-uitreikingen zullen hoogst
waarschijnlijk worden gewijzigd. Het is natuurlijk van het grootste belang dat er bij het maken van
bijvoorbeeld vakantie-afspraken rekening houdt met de genoemde data.
Kerstacties en sponsoracties
3HV
Stel je eens voor dat je de feestdagen alleen
doorbrengt. Voor veel ouderen is dit de realiteit. De
huidige ‘Corona‘-situatie waarin we leven maakt de
situatie voor ouderen er niet makkelijker op. Dat is
de reden dat de afgelopen week de mentoren en
de leerlingen van 3HV bezig zijn geweest met een
kerstkaarten actie voor ouderen georganiseerd
door ‘indebuurt Hengelo’. Op deze manier hopen
we enigszins een hart onder de riem te steken en
kerst een beetje meer speciaal te laten zijn.
De leerlingen hebben mooie teksten en tekeningen
op kerstkaarten geschreven of zelfs kerstkaarten
helemaal zelf ontworpen. Deze kerstkaarten
worden voor de kerstdagen bij verschillende zorg locaties voor ouderen gebracht.

1MHW1 en 2VT1
Ook de klassen 1mhw1 en 2vt1 zijn bezig geweest met het
ontwerpen van kerstkaarten.
Vijf winnende ontwerpen konden worden besteld door de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en door de collega’s.
In het kader van "Samen in de strijd tegen eenzaamheid" zijn er
ronde 500 kaarten verspreid over een aantal verzorgingstehuizen
in Hengelo, Borne, Oldenzaal, Weerselo en Nijverdal en hier zijn
wij samen natuurlijk erg trots op. Met daarin mooie kerstwensen
geschreven door de leerlingen uit beide klassen.

TMZ Dijkhuis Borne, heeft de actie met open armen ontvangen, en via
Facebook onderstaand bericht gedeeld.
https://www.facebook.com/tmzhetdijkhuis/posts/3636848866403527
En ook de bewoners van Livio Enschede waren erg blij kaarten te
ontvangen.

Leerjaar 1
Ondanks dat de lockdown roet in het eten
leek te gooien is
het toch nog gelukt om samen met
leerlingen een aantal sponsoracties waar we nog mee bezig waren tot een goed einde te brengen.
De kerstkaarten-actie (1MHW1 en 2VT1) voor ouderen en
de sponsorloop van klas 1 hebben samen toch nog bijna 395,uro opgebracht! Deze opbrengst gaat naar de actie van Serious Request die op dit moment in
Enschede wordt gehouden.
Bovenbouw
In de bovenbouw hebben een aantal
klassen bij het vak Nederlands in de
afgelopen weken kaarten geschreven
voor het Nationale ouderenfonds

Workshops Duits
Afgelopen dinsdag vonden de workshops voor het vak Duits voor de tweede klassen havo/vwo plaats.
Ook de sectie Duits had het idee om dit bizarre jaar eens anders af te sluiten dan anders en besloten om
in leerjaar 2havo/vwo diverse workshops (zoals ‘musik machen’ of ‘flammkuchen’ bakken) in het Duits
het schooljaar af te ronden.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
10 december – ‘ Dag van de mensenrechten’
Op donderdag 10 december werden er, niet
geheel toevallig, gastlessen gegeven door
studenten ‘social work’ van de Saxion Hogeschool
aan de leerlingen 5havo met als eindexamenvak
maatschappijwetenschappen.
De studenten gaven les over mensenrechten, en
deze les was in samenwerking met Amnesty
International. De leerlingen kregen diverse
elementen van racisme en discriminatie te zien en
te horen en gingen hierover met elkaar en met de studenten in gesprek.
Paarse Vrijdag
Ook de leerlingenraad laat regelmatig van zich horen en ondertussen
is het een traditie dat zij ook de activiteiten rondom ‘Paarse Vrijdag’
op zich nemen. Zo werden er posters en bandjes besteld, de mail
opgemaakt voor de leerlingen en het team en werd de school een
middag van te voren aangekleed.
Leerlingenraad, bedankt voor het
voortzetten van deze traditie op onze
school!
Paarse vrijdag is een GSA-actiedag in Nederland waarbij op iedere school
support wordt gevraagd voor acceptatie van sekse, gender en diversiteit.

De open dag – zaterdag 6 februari 2021
Onze open dag stond gepland op zaterdag 23 januari 2021.
Vanwege de huidige lock-down hebben we besloten om deze open dag, uit voorzorg, twee weken te
verplaatsen naar zaterdag 6 februari 2021.
De open dag zal alleen voor leerlingen groep 7/8 zijn en de dag wordt opgedeeld in diverse tijdsblokken
zodat we het bezoek spreiden.
De leerlingen uit groep 7/8 worden op deze dag alleen of in een groepje van max drie personen
rondgeleid door een BUDDY.
Een buddy is een leerling van onze school. De groep 7/8 leerlingen kunnen een, voor hen, ‘bekende
buddy’ vragen of hij/zij hen wil rondleiden of bij aanmelden aangeven dat wij een ‘gastbuddy’ voor hen
verzorgen.
Meer informatie over de open dag en de aanmelding hiervan is te vinden op:

https://montessoricollegetwente.nl/groep-8/
De inschrijving zal gedurende de kerstvakantie worden geopend.

Op de volgende pagina’s volgen een aantal mededelingen van het decanaat, gevolgd door een aantal
berichten over activiteiten in de afgelopen weken.
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3 Mavo
Alle leerlingen zijn tijdens de mentorlessen gestart met LOB. Samen met de mentor wordt er gewerkt
aan opdrachten in het online portfolio programma Simulise. De leerling wordt zo geleidelijk voorbereid
op de profielkeuze. Daarnaast ontvangen jullie eind januari/begin februari een informatiepakket m.b.t.
de profielkeuze.
4 Mavo
Alle leerlingen zijn inmiddels gestart met het profielwerkstuk dat in het teken staat van de
beroepskeuze. Een deel van de leerlingen heeft zich al aangemeld voor een meeloopdag. De leerlingen
die dit nog niet hebben gedaan kunnen dit alsnog doen via kom-activiteiten
We willen jullie graag wijzen op de (online) open dagen die in januari plaats vinden:
15 jan
ROC van Twente (www.rocvantwente.nl)
22 + 23 jan
Deltion Zwolle (www.deltion.nl)
20 + 21 jan
Landstede Zwolle (www.landstedembo.nl)
29 jan
Zone.College (https://mbozone.nl/)
6 jan + 20 jan Cibap Zwolle (www.cibap.nl)
Live stream
Aventus https://www.aventus.nl/bekijk-de-livestreams-van-aventus-live
Instroombeperking MBO
Een aantal opleidingen hanteert een numerus fixus. Dit betekent dat deze opleidingen een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar hebben.
ROC van Twente:
• Acteur (BOL 4)
• Muzikant BOL 4)
• Doktersassistent (BOL 4)
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BOL 4)
• Onderwijsassistent (BOL 4)
• Sociaal Werker (BOL 4)
• Mediavormgever (BOL 4)
• Media redactiemedewerker (BOL 4)
• Specialist mode maatkleding (BOL 4)
• Aankomend onderofficier grondoptreden VEVA (BOL 3)
• Handhaving toezicht en veiligheid (BOL 3)

11 plekken
18 plekken
48 plekken
145 plekken
240 plekken
150 plekken
144 plekken
26 plekken
25 plekken
26 plekken
25 plekken

Let op: Als leerlingen zich aanmelden voor een opleiding met een instroombeperking en kans willen
maken op een plek bij deze opleiding, is het belangrijk dat ze zich aanmelden vóór 1 april 2021. Rond 12
april ontvangen leerlingen bericht over de uitslag van de loting. Als ze niet zijn ingeloot, helpen we ze
uiteraard bij het vinden van een andere - passende - opleiding.

Zone.College
• Dierenartsassistent Paraveterinair (BOL 4) 30 plekken

Let op: voor toelating tot de opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair geldt dat de aanmeldingen op
volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen.
Webinar DUO: Studiefinanciering in het MBO, hoe werkt dat? Is hier terug te zien:
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-zit-dat-25-06-2020.jsp
3HV
Na de herfstvakantie zijn de leerlingen in leerjaar 3 gestart met de oriëntatie op de profielkeuze. Tijdens
de mentorlessen maken zij opdrachten gericht op de profielkeuze en krijgen ze informatie over de
profielen. De opdrachten worden in Simulise gemaakt een digitaal programma waarin ze de
mogelijkheid hebben om een portfolio op te bouwen dat ook na de schoolcarrière toegankelijk blijft.
Leerlingen met vragen omtrent de profielkeuze zijn overigens van harte welkom bij de decanen in 3.09.
In de periode januari/februari ontvangen jullie een brief per mail met daarin o.a. een
profielkeuzeformulier, informatie over de vakadviezen en informatie over de voorlichting nieuwe
vakken. Mocht u tijdens de kerstvakantie wat dieper in de profielkeuze willen duiken dan bevelen wij
voor de havo/vwo-leerlingen de volgende link aan: www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie Hier
kunt u in een oogopslag per sector zien welke studies toegankelijk zijn met welk profiel. Op die manier
kunt u samen bekijken of er met het beoogde vakkenpakket voldoende interessante opties open blijven.
Tip: als u op de studie klikt dan kunt u lezen wat de studie inhoudt.
Bovenbouw havo/vwo
In de bovenbouw staat het vak LOB op het rapport. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding.
Zij maken digitale opdrachten gericht op de loopbaancompetenties die niet alleen een grote rol spelen
bij het maken van een goede studiekeuze, maar ook in de verdere loopbaan van belang zijn. Elk leerjaar
begint met een blik op het studiekeuzeproces: in welke fase bevind ik mij? Aan de hand van deze fase
kan de leerling bij de keuzeopdrachten de meest passende opdrachten uitkiezen.
Open dagen
Een belangrijk onderdeel van de studiekeuze is het bezoeken van open dagen. In verband met Corona
ziet dat er op dit moment iets anders uit en is het merendeel van de open dagen alleen online te
bezoeken. Dit heeft voor- en nadelen. De open dagen liggen niet altijd meer vast op één dag, maar zijn
vaak ook op andere momenten te bezoeken, maar het overzicht houden is daardoor wat lastiger.
Gelukkig heeft www.studiekeuze123.nl een kalender waarin alle open dagen en proefstudeerdagen, etc.
staan vermeld. Een nadeel van de online open dagen is dat het lastiger is om een indruk te krijgen van
de sfeer van de opleiding & de stad, dus mocht het in de nabije toekomst mogelijk (en verantwoord) zijn
om fysiek een kijkje te nemen bij de opleiding of in de stad doe dat dan zeker.
Meeloopdagen
Op het moment dat een leerling een duidelijke voorkeur heeft voor een studie is een meeloopdag
nuttig. Een meeloopdag kan bij de studie, maar kan ook in het werkveld plaatsvinden. Ook hier geldt dat
het i.v.m. Corona lastiger is om fysiek mee te lopen, maar er zijn gelukkig nog wel (online)
mogelijkheden. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld universiteiten die webklassen aanbieden waarbij je een
aantal weken lang digitaal onderwijs volgt en in sommige gevallen ook daadwerkelijk opdrachten in
moet leveren. Op die manier krijg je ook een goed beeld van de opleiding en de inhoud. Enkele

universiteiten die dit aanbieden zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, etc. Check dus goed
de site van de onderwijsinstelling om te zien of zij ook iets dergelijks aanbieden.
Numerus fixus & inschrijven voor een studie
Alle examenleerlingen hebben een mail ontvangen met daarin informatie over de numerus fixus
(voorheen loting) en het proces rondom de inschrijven. We willen u aanraden om deze mail samen met
uw kind door te lezen zodat de deadlines omtrent de inschrijving bij iedereen bekend zijn.
Studievoorschot
Op 1 oktober jongstleden organiseerde DUO de webinar Studiefinanciering in het hoger onderwijs, hoe
werkt dat? Via deze link kunt u de voorlichting terugkijken:
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp
Daarnaast wil ik u graag wijzen op het feit dat een deel van de studenten vergeet een aanvullende beurs
aan te vragen of denkt onterecht er geen recht op te hebben. Dit is erg jammer aangezien de
aanvullende beurs wordt omgezet in een gift indien de student binnen 10 jaar het diploma haalt. Of een
(aankomende)student recht heeft op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders.
DUO geeft het advies om altijd een aanvullende beurs aan te vragen. Zij checken dat of de student in
aanmerking komt en berekenen dat jaarlijks opnieuw.
LET OP: DUO hanteert als toetsingsinkomen het inkomen van 2 jaar terug. In deze huidige tijd is een
deel van de werkenden helaas (een deel van) het inkomen kwijtgeraakt waardoor het lager uitkomt dan
2 jaar geleden. Neem in dat geval contact op met DUO om ervoor te zorgen dat het lagere inkomen als
toetsingsinkomen wordt gebruikt! Meer informatie over o.a. de aanvullende beurs vindt u op deze
pagina: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/waar-bestaat-het-uit.jsp
Tot slot willen wij u wijzen op onze social media kanalen. Hier houden we u op de hoogte van open
dagen, activiteiten gericht op studiekeuze, deadlines van LOB (bovenbouw), etc.

www.facebook.com/mctdecanaat

@decanaatmct

Het GC-katalyse practicum
In de bovenbouw van het havo/vwo worden er een aantal practica uitgevoerd bij de exacte vakken
waarvoor er speciaal instrumentarium moet worden gebruikt. Vaak worden deze specifieke practica
begeleid door een van de universiteiten.
Zo ook het GC katalyse practicum voor 6V, waarvoor er
scheikundestudenten van de Universiteit Utrecht met divers
instrumentarium naar onze school kwam.
De leerlingen onderzochten op welke manier het hele sterke
broeikasgas methaan het beste omgezet kan worden in het
minder schadelijke koolstofdioxide.

Montipodcast
Sinds dit schooljaar is er een
MontiPodcast team op school.
Een maandelijkse digitale
audioschoolkrant voor en door de
leerlingen van onze school.
Iedere laatste vrijdag van de maand publiceren zij een aflevering rondom een eigen gekozen thema. De
eerste drie afleveringen staan online (september, oktober, november).
Op dit moment is het team hard aan het werk om te kijken of ze
een podcast vanuit ieder z’n eigen huis kunnen realiseren en het is
dus nog even spannend of de decemberaflevering daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden.
Een leuke aanrader om te beluisteren!
De podcast is te vinden op Spotify (zoek op MontiPodcast) of
https://open.spotify.com/show/7Dy07myZ3tz9vSbuCYsh4T

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

