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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is vandaag alweer de laatste dag voor de voorjaarsvakantie. Helaas zitten we al enige tijd in een
lockdown en zien we een groot deel van onze leerlingen uitsluitend online in de les. Maar er is ook
positief nieuws; de sneeuw is weg en gezien de weersverwachting kan iedereen dit weekeinde de BBQ
weer aanzetten.
We merken dat het voor iedereen, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en ook collega’s een pittige tijd is.
We hopen dan ook dat we komende dinsdag bij de persconferentie handvatten krijgen om ook de
overige leerlingen binnen nu en afzienbare tijd, zij het in delen, weer fysiek te mogen ontvangen.
Als aangepaste maatregelen aanleiding zijn voor veranderingen in de opzet van ons onderwijs in de
week direct volgend op de voorjaarsvakantie, dan worden jullie daarover uiteraard zo snel mogelijk
geïnformeerd. In verband met nu al gemaakte afspraken voor de middagen, blijven de roostertijden de
eerste week na de vakantie in ieder geval gelijk aan de huidige roostertijden.
Naast het cognitieve onderwijs is een school ook een
plek voor sociale contacten, humor, mooie momenten
en fysieke uitdagingen. We hopen deze in het voorjaar
en richting de zomer weer meer te mogen oppakken.
In deze nieuwsbrief diverse zaken die relevant zijn
binnen onze school en onderwijsland.
Met her en der gelukkig ook ander nieuws dan
uitsluitend de Covid-19.
We wensen iedereen alvast een prettige
voorjaarsvakantie en hopen iedereen fysiek dan wel
online in goede gezondheid in maart terug te zien.
Jan Schmitz, directeur
Montessori College Twente, les voor het leven

Voor de actuele agenda verwijzen we u graag naar:
https://montessoricollegetwente.nl/agenda/
Extra herkansing
Voor de kerstvakantie hebben we in overleg met de VMR besloten, om een extra
herkansingsmogelijkheid te bieden aan onze leerlingen vanwege de situatie rondom Corona.
We hebben dit bewust nog niet gecommuniceerd, omdat we wilden voorkomen dat leerlingen
‘achterover gingen leunen’ met het idee dat ze toch nog een extra kans hadden. Daarnaast was de
situatie wekelijks veranderend en dat maakte het ook lastig om vooruit te lopen op zaken.
Ook voor deze herkansing hoeft er niet afgetekend te worden en mag deze naar keuze ingezet worden
bij elke herkansbare toetsen uit P1 en P2 en geldt voor alle leerjaren.
Afhankelijk van de ontwikkelingen en de mogelijkheden/beperkingen die we al dan niet krijgen vanuit
het ministerie, kunnen we deze extra herkansing ook voor de onderbouw uitrollen.
Na de voorjaarsvakantie zullen leerlingen verder geïnformeerd worden over wanneer en op welke wijze
zij aan moeten geven welke toets/welk tentamen zij willen herkansen.
Montipodcast
Vandaag is het weer zover, de vijfde editie van de MontiPodcast wordt opgenomen.
Het MontiPodcast team is de afgelopen tijd weer druk in de weer geweest en hebben, n.a.v. de vierde
podcast met als thema ‘wat kan eigenlijk nog wel’ enorm leuke reacties gehad.
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!

Vacature lid VMR (VestigingsMedezeggenschapRaad)
Wij zijn per direct op zoek naar een ouder die onze medezeggenschapsraad wil komen versterken. De
MR is de officiële overlegpartner waar het gaat om schoolbeleid. De MR bestaat momenteel uit één
ouder, één leerling en vier personeelsleden. Wij zoeken een ouder die het leuk vindt om, op een
positieve en scherpe manier, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze school. We komen
ongeveer zes keer per jaar bij elkaar op maandag- of dinsdagavond.
Heb je interesse of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met n.jacobs@osghengelo.nl.
Met vriendelijke groet, Nina Damhuis, voorzitter VMR

Covid-19 & positieve besmettingen gedurende de voorjaarsvakantie
Mocht er komende week, gedurende de voorjaarsvakantie, 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 februari hebben we toch een aanpassing aan het rooster gemaakt.
Hierdoor kunnen de eindexamenklassen 4M, 5H en 6V, zoveel mogelijk als klas/cluster op 1,5M afstand
in de grotere lokalen de lessen volgen. Hiervoor was 5 minuten ‘wisseltijd’ nodig tussen de lessen.
We zien dat dit voor de fysieke lessen duidelijk een grote meerwaarde heeft en we horen dat de meeste
leerlingen bij de online lessen er weinig van merken en die korte break van vijf minuten als
plezierig/prima ervaren.
Reminder van deze nieuwe lestijden:
1e lesuur:
8.25-9.05 uur
e
2 lesuur:
9.10-9.50 uur
e
3 lesuur:
9.55-10.35 uur
pauze
4e lesuur:
10.55-11.35 uur
e
5 lesuur:
11.40-12.20 uur
e
6 lesuur:
12.25-13.05 uur
middagactiviteiten vanaf 13.30 uur
Als reminder het verzoek aan u als ouder om de leerling op tijd aan te melden indien hij/zij thuisblijft en
online lessen volgt. 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
Afgelopen vrijdag 12 februari is het definitieve nieuws gekomen. De Centrale Eindexamens gaan door.
Maandag 15 februari zijn al onze eindexamenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) per mail
geïnformeerd hierover. Deze informatie is ook te vinden op onze site:

https://montessoricollegetwente.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/brief-15-februari.pdf
Na de voorjaarsvakantie zal er meer informatie volgen en zullen we hen begeleiden bij het maken van
de diverse keuzes.
Covid-19 & de eerste week na de voorjaarsvakantie
Aangezien we voor de eerste week na de voorjaarsvakantie al diverse activiteiten in de middag hebben
gepland hebben we besloten dat we in deze eerste week dezelfde activiteiten online en fysiek
aanbieden als afgelopen twee weken.
Dit alles onder voorbehoud. Indien er wordt besloten dat de VO-scholen in zijn geheel, zonder de 1,5M

afstand tussen leerlingen, opengaan. Mocht dit laatste het geval zijn, dan informeren we u komende
week opnieuw.

Online Open Dag
Afgelopen zaterdag was onze Open Dag, alhoewel de naam iets
anders doet vermoeden dan wat er zich zaterdag afspeelde. Tijdens
het geven van de online lessen was er nog enige interactie en waren
veel leerlingen enthousiast.
Op onze website is het mogelijk om de speciale ‘open dag’ pagina te
bekijken, met impressies van onze lokalen, ons onderwijsaanbod en
activiteiten. www.montessoricollegetwente.nl/digitale-open-dag
Voor geïnteresseerden en/of twijfelaars hebben nog één Montessori
Middag te gaan. Deze vindt plaats op 17 maart. Ook deze zal online en
interactief plaatsvinden. Aanmelden kan via deze link:
https://osghengeloagenda.nl
Op 29 en 30 maart zijn de aanmeldingen. Hoe die er precies uit gaan zien is nog niet bekend.
De voorkeur van ons gaat uiteraard uit naar een fysieke aanmelding.
Hieronder een kleine impressie van de interactieve lessen tijdens de online open dag

Wegwerkzaamheden rond het gebouw.
In de bijlage bij deze mededelingen vinden jullie informatie over de wegwerkzaamheden in de directe
omgeving van onze gebouwen. Dit heeft alles te maken met de nieuwe inrichting van de
Deurningerstraat.
V-PWS 4havo en 5vwo (voorbereiding profielwerkstuk)
In 5 havo en 6 vwo maken leerlingen een profielwerkstuk.
Om de leerlingen goed voor te kunnen bereiden, geven we dit schooljaar een aantal voorbereidende
profielwerkstuklessen, de zogenaamde V-PWS-lessen.
Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit 4havo en 5vwo die komend schooljaar in hun
eindexamenjaar zitten. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen uitleg over alle belangrijke onderdelen
van het profielwerkstuk, zoals het doen van onderzoek en het opstellen van een hoofdvraag en

deelvragen. Vanwege de Covid-19 hebben we gekeken naar de jaarplanning en het tijdspad iets
aangepast.
Het tijdspad voor de V-PWS-lessen ziet er als volgt uit:
- 1e les op dinsdag 13 april
- 2e les op dinsdag 20 april
- 3e les op dinsdag 18 mei
- 4e les op dinsdag 1 juni
Mocht er een les uitvallen om wat voor reden dan ook, dan wordt dinsdag 25 mei gebruikt om de
gemiste les in te halen. De lessen vinden plaats tijdens het 6e en 7e lesuur.
Monti Sport
Vanaf komend schooljaar starten we in leerjaar 1 met de mogelijkheid van
Monti Sport.
Afgelopen maanden hebben zo’n 50 eersteklassers proefgedraaid en zij
waren razend enthousiast.
We denken dat deze keuze, naast LO-2 en Bewegen, Sport en Maatschappij
als eindexamenvakken, een mooie aanvulling is voor onze actieve
leerlingen.
Nieuwsgierig?
https://montessoricollegetwente.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/MONTI-SPORT.pdf

Vakantiekijktip

Terugkijken tot 1 maart:
webinar Mentale
gezondheid door Steven
Pont - VO-raad

Hoe reageert het puberbrein op een
crisissituatie, zoals de coronacrisis waar
we nu in zitten? En hoe kunnen leraren
en mentoren leerlingen ondersteunen in
deze situatie? Ontwikkelingspsycholoog
Steven Pont ging hier in het webinar
‘Mentale gezondheid leerlingen’ van 3
februari op in. U kunt het webinar
terugkijken tot 1 maart.

10-minuten gesprekken online
Deze week stonden de online 10-minutengesprekken met de vakdocenten op de agenda.
Een kleine 600 gesprekken zijn online gevoerd.
Mooi om te zien dat dit, ondanks dat dit niet fysiek heeft kunnen plaatsvinden, toch mogelijk is met
behulp van de collega’s en natuurlijk ook de inzet van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

TTO- en Cambridge nieuws
Junior Speaking Contest
9 februari was het zover, onze tweedejaars uit de TTO-klassen hadden
de voorronde van de junior Speaking Contest. Dit jaar een speciale
online voorronde via ZOOM.
Zes van onze eigen docenten hadden zitting in de online jury.
Dit jaar moest het een speech zijn rondom het thema: “A story that
moved me.”
Door naar de regionale ronde zijn Veere en Luke, gefeliciteerd
Uitreikingen
De uitreikingen van certificaten die vorig jaar zijn behaald voor het IB examen (TTO-ers 5Havo en 6VWO)
en de CAE-en CPE-geslaagden zijn bewust op ‘de langere termijn’ geschoven, omdat we hopen dat we
de leerlingen in het voorjaar hiervoor feestelijk mogen uitnodigen.
Hier wordt ook de uitreiking van onze eerste CIE-diploma’s* aan toegevoegd.
Iedereen uit 5Havo TTO en 6V TTO is hier afgelopen najaar voor geslaagd!!!

*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 CIEexamen. Afgelopen najaar zijn deze examens afgenomen.

MontiConcert 4mavo, 5havo, 6vwo 2021
Het eindexamenvak muziek wordt al jaren afgesloten met een groots live concert in Metropool
Hengelo. Het MontiConcert!
Een zaal gevuld met familie, vrienden en vriendinnen, medeleerlingen en docenten. Onze
muziekleerlingen stijgen boven zichzelf uit en verzorgen een onvergetelijke muzikale avond.
Vorig jaar moesten we dit concert abrupt cancelen door, hoe kan het ook anders, de komst van het
welbekende virus. Het hele land ging in lockdown. Een verschrikkelijke teleurstelling voor leerlingen,
ouders en docenten. Het proces is beoordeeld, maar het MontiConcert was onmogelijk.
Dit wilden wij als muziekdocenten niet nog eens meemaken, maar alle vooruitzichten bleven onzeker.

Het is nu duidelijk dat het ook dit jaar onmogelijk is om de leerlingen een live ervaring met publiek te
geven. Daarom hebben wij als docenten besloten om met de leerlingen mooie beeld- en
geluidsopnames te maken. Deze opnames worden door een professioneel extern bedrijf verzorgt
en zullen bewerkt worden door ons eigen videoteam. Het hele ‘concert’ zal getoond worden aan een
select publiek.
Uiteraard wordt de opnameplek geheel corona-proof ingericht en zullen we met tijdvakken gaan
werken.
Hopelijk kunnen we zo onze leerlingen toch een waardevolle afsluiting geven van wat wij het mooiste
vak van school vinden: Examenvak Muziek!
De opnames van het MontiConcert 2021 zijn op 7 en (4mavo) en 8 april (5havo en 6vwo)
Wij hebben er al heel veel zin in!
Hein Brijker
Sieme Ankoné

Valentijnsdag
De leerlingen uit 1HV1, 1V1 en 1VT1 wilden de bewoners van
TMZ De Weemelanden verrassen. Met kerst waren er al
voldoende kaarten verstuurd, daarom was Valentijnsdag een
mooie gelegenheid om hen een warm berichtje te sturen.

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

