VANAF SCHOOLJAAR 2021/2022

WAT IS MONTI SPORT?

MONTI SPORT

Vind jij sporten en/of bewegen ook leuk?
MONTI SPORT is geen apart instroomniveau,
maar een keuze voor iedere leerling in leerjaar
1 om, naast de reguliere lessen, extra te
sporten.
Ben jij een leerling die:
- van een uitdaging houdt,
- de grens bij zichzelf durft op te zoeken,
- graag denkt vanuit teambelang,
- sportiviteit net zo belangrijk vindt als prestatie.
Dan is MONTI SPORT wellicht iets voor jou!
Wij zijn enorm actief op sportgebied. Zo hebben
we eigen school- en leerjaartoernooien en doen
we actief mee aan sporttoernooien met andere
scholen in Hengelo of Nederland.
Daarnaast zijn we de enige school in Hengelo
die zowel het eindexamenvak LO-2 als BSM
(Bewegen, Sport en Maatschappij) aanbieden.

NIEUWSGIERIG?
Neem voor meer informatie contact op met onze
LO-docenten Sven Padberg of Laurie Heemstra.
s.padberg@osghengelo.nl of
l.heemstra@osghengelo.nl

Wij, het Montessori College Twente, starten vanaf
schooljaar 2021/2022 met MONTI SPORT.
Afgelopen maanden hebben we met zo’n 50
eersteklassers een pilot gehouden en zowel zij
als wij waren razend enthousiast!
MONTI SPORT is een mogelijkheid voor alle
leerlingen in leerjaar 1 om naast het reguliere
rooster, samen met andere enthousiaste
sportievelingen het leerjaar extra te sporten.
Het programma is wezenlijk anders dan tijdens de
reguliere lessen LO om jullie maximaal uit te
dagen.

INTERESSE?
DE LESSEN

De lessen worden gegeven door onze
eigen docenten LO.

•

TIJDSTIP

De lessen worden in de middag
gegeven, van 15.15 uur tot 16.30 uur.

•

KOSTEN
We vragen van iedere deelnemer een
bijdrage van 25,- per schooljaar.

LOCATIE

De lessen MONTI SPORT worden
meestal op onze school (in de zalen
of buiten op het veld) gegeven. Soms
gaan we naar een externe locatie toe.

TIJDENS DE AANMELDING OP
MAANDAG 29 EN DINSDAG 30 MAART
IS HET MOGELIJK OM JE VOOR
MONTI SPORT AAN TE MELDEN VIA
EEN SPECIAAL FORMULIER.

•

RAPPORTAGE
We werken bij de MONTI SPORT met een
rubric, hiermee kun je je eigen voortgang,
samen met de LO-docent, bepalen.

“Was echt tof,
iedereen deed
superfanatiek
mee”
- deelnemer 1e klas pilot -

