
 

 

 
 
 
 

 

 

Montessori Nieuwsbrief     juli 2021 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

De vakantie is begonnen na opnieuw een bijzonder schooljaar. Het schooljaar stond vanaf september in 

het teken van de Corona-pandemie. Iets dat we voor het begin van de zomervakantie van 2020 niet 

hadden verwacht, wellicht tegen beter weten in. 

 

Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers hebben hun best gedaan om toch zoveel mogelijk 

onderwijs door te laten gaan. Het heeft best wat doorzettingsvermogen gekost. Voor leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en ook voor de docenten en ons onderwijsondersteunend personeel was het een 

zware tijd.  

 

Dat de afgelopen twee jaren gevolgen hebben gehad voor de leerlingen is voor iedereen duidelijk. Om 

deze reden heeft de overheid geld gereserveerd. Dat geld wordt ingezet om de gevolgen van de 

Coronapandemie te verkleinen, zowel op sociaal als op cognitief vlak. Verderop in deze nieuwsbrief 

vindt u hoe we dit geld komend schooljaar willen inzetten. 

 

Of de scholen in augustus weer helemaal opengaan kunnen we nu nog niet zeggen. De wens is er 

uiteraard wel. Zoals u in de fysieke brief die u deze week heeft ontvangen kon lezen, starten de lessen 

op woensdag 25 augustus. Vanaf woensdag 18 augustus zijn we als vestiging weer telefonisch 

bereikbaar. 

 

Voorlopig is het vakantie, die er wellicht toch weer een beetje anders uit zal zien dan verwacht.  

Ik wens jullie allemaal een hele mooie vakantie. In augustus zien we elkaar weer. 

 

Jan Schmitz 

Directeur Montessori College Twente 

 

 

 



 

 

Diploma-uitreiking 4 mavo, 5 havo en 6 vwo 

In tegenstelling tot vorig jaar waren er dit jaar 

wel centrale examens, zelfs twee volledige 

tijdvakken, een derde voor herkansingen en 

voor de leerlingen die in het derde tijdvak 

door bijvoorbeeld ziekte geen herkansing 

konden doen, volgt er zelfs nog een vierde 

(tijdvak augustus). 

Vanwege Corona hebben we ervoor gekozen 

de diploma-uitreiking wederom kleinschalig te 

houden. 

De geslaagde leerlingen eindigden via een route langs verschillende activiteiten bij de mentor, waar het 

diploma werd uitgereikt. De fietsenstalling was aangepast en feestelijk aangekleed.  

Onder het genot van een hapje en een drankje kon daar nog even worden nagepraat. 

 

Hiermee werden de ‘laatste meters’ op het MCT voor onze geslaagden een feit. We wensen hun 

allemaal veel succes met de vervolgstudies/-plannen en hopen nog weer van hen te horen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De slagingpercentages 

 

Mavo  99% 

Havo 92% 

Vwo 94% 

Werkzaamheden gedurende de zomervakantie 

Ook deze zomer zijn er diverse werkzaamheden gepland in het gebouw om in het nieuwe schooljaar 

2021/2022 een mooie start te kunnen maken. De eerste werkzaamheden zijn net voor de vakantie 

begonnen. Gedurende de vakantie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

Toiletten 

Op de tweede en derde verdieping zijn momenteel tegelaars druk bezig om 

de gehele toiletten te voorzien van nieuwe tegels. Vervolgens zal er ook 

nieuw sanitair worden aangesloten.  

Datatheek -> studieplein 

Doordat we steeds minder de vaste computer nodig hebben en juist wel de 

ruimte nodig hebben om tijdens of na de lessen te studeren is er een nieuw 

plan voor de datatheek in combinatie met het computerlokaal 1.23 (dat als 

computerlokaal gebruikt kan blijven worden) ontworpen. 

Momenteel is men druk bezig met de uitvoering van de plannen. 

 

Personeel 

In de afgelopen weken hebben we afscheid genomen van vijf collega’s die met pensioen gaan. 

Dit zijn: Gerrit Hammink, Gerrit van der Meulen, Henk de Vries, Ben Benerink en Jan Harmsen. 

We wensen hun een mooi nieuw hoofdstuk toe. 

 

Daarnaast verlaten Fons Seiger en Sebastian Hoek onze school en ook hebben we afscheid genomen van 

Romy Koopman, die naast haar lessen bij ons haar studie heeft behaald, Anne Schuurman, die Nieke 

Hümmels heeft vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof, Tessa Loovers, die naast haar lessen 

ook haar studie kon afronden en Annemiek Geerdink die bij de LO-sectie haar LIO-stage liep en ook haar 

studie heeft afgerond. We wensen hen allemaal veel succes met de nieuwe (werk)uitdagingen. 

 

Daarnaast zullen we een aantal collega’s komend jaar verwelkomen en hebben we al onze vacatures 

vervuld. Mede vanwege een vijftal collega’s die min of meer gelijktijdig zullen bevallen in de eerste helft 

van het schooljaar komt er een aantal collega’s (tijdelijk) bij voor schooljaar 2021/2022.  

We zijn blij om te verwelkomen: 

 

- Carlijn Otten zal vanaf komend jaar de taak van afdelingsleider Mavo / Talen op zich nemen 

- Boaz van Hasselt als nieuwe collega Aardrijkskunde 

- Maaike Jansen als nieuwe collega Muziek 

- Inge Ebeltjes als nieuwe collega voor ons studieplein 

- Wout Extercate als nieuwe collega Wiskunde 



 

 

- Celine van den Bosch als nieuwe collega Biologie 

- Chantal Duchatteau als nieuwe collega voor ons studieplein 

- Jonathan Dag als collega van het Bataafs Lyceum die bij ons de sectie Maatschappijleer zal versterken 

- Mehdi Mossaouir als nieuwe collega Wiskunde 

- Eric Wennink als collega van het Genseler die ons ondersteuningsteam komt versterken 

 

Allen van harte welkom op het Montessori College Twente! 

 

 

 

 

De ‘voorloopnul’ bij het inloggen van leerlingen op de iPad 

Tot nu toe was de gebruikersnaam van leerlingen altijd het leerlingnummer, voorafgegaan door een ‘0’. 

Al langer leek het handig om deze ‘0’ te verwijderen uit de gebruikersnaam. Dat is deze week gebeurd. 

Dit heeft natuurlijk consequenties. We denken dat niet iedere leerling direct behoefte om Office365 te 

gaan gebruiken in de vakantie, maar hij/zij hiermee in de vakantie wil werken moet er volgens 

onderstaande worden gehandeld: 

• Het is belangrijk dat je begint met het opstarten van OneDrive. Als je dan in OneDrive links 

bovenin op het account klikt, kan je bij instellingen op je account klikken en dan kiezen voor 

afmelden. Daarna kan je je opnieuw aanmelden met je nieuwe gebruikersnaam, het 

leerlingnummer zonder ‘0’. 

• Nadat je dit hebben gedaan, moet je Word/Excel/PowerPoint en eventueel Teams controleren 

of deze al zijn ingelogd met het nieuwe account. Mocht dit niet het geval zijn dan moet je bij 

deze applicaties ook opnieuw inloggen. 

• Bestanden die momenteel in de OneDrive van de leerling staan, blijven ook met de 

gebruikersnaam zonder ‘0’ bestaan. 

 

Na de vakantie zullen we met de leerlingen communiceren over de andere veranderingen die 

voortkomen uit het verwijderen van deze voorloopnul. Deze hebben alleen betrekking bij het gebruik 

van de iPad binnen het wifi-netwerk van de OSG. 

 

Verbouwing Scheikunde lokalen 

In de maanden mei en juni zijn onze scheikundelokalen aangepakt en in een nieuw jasje gestoken. 

Zie hieronder het resultaat. 

  



 

 

Montipodcast door en voor leerlingen 

De laatste aflevering van dit schooljaar van de MontiPodcast heeft als 

thema ‘Vakantie’. 

 

Dit jaar heeft het MontiPodcast-team met begeleiding van Bart Eshuis 

diverse afleveringen gemaakt over verschillende onderwerpen. Het 

geeft een mooi inkijkje in de belevingswereld van onze leerlingen. 

 

De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify. 

 

 

 

Inzet NPO-gelden 
Voor komend jaar willen we onze NPO-gelden inzetten middels vier lijnen: 
1) uitbreiding (t)huiswerken op school 
2) deficiëntieprogramma’s in de leerjaren 4M, 5H, 5V en 6V 
3) sociaal-/emotionele ondersteuning en activiteiten 
4) begeleiding op het studieplein 
 
Graag lichten we in het kort de vier lijnen aan u toe. 

 

1) Uitbreiding thuiswerken op school (met name bedoeld voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4 

Om gerichter te kunnen werken aan eventuele achterstanden of om leerlingen (opnieuw) te begeleiden 

bij planning en huiswerk, breiden we ons concept van (t)huiswerk@school uit. Dit betekent dat een deel 

van de docenten van ons eigen docententeam op de eerste vier lesdagen van de week in de middag 

beschikbaar is voor ondersteuning. 

 

Het (t)huiswerk@school wordt hiermee vakgerichter aangeboden en daarnaast ook specifiek voor 

planning en studie in stilte. Deelname hieraan blijft voor de leerling op vrijwillige basis en loopt via de 

mentor. Het (t)huiswerk@school start halverwege periode 1. 

 

2) Deficiëntieprogramma’s in de leerjaren 4M, 5H, 5V en 6V 

De leerlingen die komend jaar in de leerjaren 4M, 5H, 5V en 6V zitting nemen zijn afgelopen jaar 

begonnen met de opbouw van het schoolexamencijfer (SE-cijfer). Voor deze leerlingen is het mogelijk 

om, in de eerste helft van het schooljaar, voor maximaal één SE-vak uit het eigen gekozen pakket een 

deficiëntieprogramma te volgen. Deze deficiëntieprogramma zullen in de middagen (na 15.10 uur) 

worden gegeven en is op basis van vrijwillige aanmelding. Binnen dit programma wordt de stof van het 

afgelopen leerjaar herhaald, met een focus op de stof relevant is richting het centraal eindexamen. 

 

Na het volgen van het programma, maakt de leerling op een vast moment een deficiëntietentamen. 

Dit tentamen zal vervolgens, indien het cijfer hoger is dan waarmee het vak dit jaar is afgesloten, voor 

50% meetellen in het afgeronde VC-cijfer van schooljaar 2020/2021. 

 

Zowel de leerlingen als de ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover direct in de start van het jaar 

informatie. Het programma wordt verzorgd door onze eigen docenten en voor de kerstvakantie 

afgerond. 



 

 

 

3) sociaal-/emotionele ondersteuning en activiteiten 
Naast de cognitieve ontwikkeling heeft voor een groot deel van onze leerlingen ook de sociale 

ontwikkeling en wellicht ook emotionele ontwikkeling een knauw gekregen tijdens de Covid-periode. 

 

In samenwerking met ons ondersteuningsteam, de leerling coördinatoren en de collega’s uit de sport- 

en creatieve vakken zijn we achter de schermen bezig met een programma die zich elementen in zich 

heeft voor begeleiding op individueel vlak of in kleine groepen, maar ook bezig is met activiteiten om 

het groepsgevoel, de schoolbeleving en het gevoel van samenzijn terug te brengen. 

 

Zo is onder andere het ondersteuningsteam uitgebreid qua menskracht en hierdoor komend jaar voor 

meer leerlingen (individueel of in kleine groepen) beschikbaar. Te denken valt, naast de individuele 

ondersteuning aan onder andere onze trainingen Z+ (zelfvertrouwen), SOVA (sociale vaardigheid) maar 

ook onze E+ training (examentraining) en onze ondersteuning in faalangst. Daarnaast zijn er twee 

collega’s die gedurende het schooljaar mindfulness en gelukskunde gaan aanbieden, dit zullen  

 

Een van de grotere activiteiten voor al onze leerlingen vindt in de tweede volledige lesweek (6 t/m 10 

september) van het schooljaar plaats waarbij elk van onze leerjaren gedurende een dag, fysiek worden 

uitgedaagd in een outdoor programma. Bij deze activiteit staat het groepsgevoel en de sportieve 

deelname voorop.  

Ook in het verdere schooljaar zullen we op diverse momenten activiteiten organiseren die deze 

ontwikkeling buiten het cognitieve vlak stimuleren. 

  

4) begeleiding op het studieplein 

Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van het 

studieplein. Naast de realisatie hiervan zal er komend jaar ook begeleiding/toezicht zijn bij het 

studieplein voor de leerlingen die rondom de lesuren graag in rust willen werken aan het schoolwerk of 

bijvoorbeeld de groepsopdrachten op school willen uitwerken. 

 

 

Innovatieplannen 

Binnen onze begroting is er geld gereserveerd voor innovatieve projecten.  

Volgend schooljaar gaat het geld naar de volgende projecten:  

• Curriculum Mediawijsheid 3 

• Vernieuwing curriculum TTO  

• Invoering Global Perspectives voor TTO 

• Praktijkgericht vak invoeren in mavo 3 en 4 in verband met het samenvoegen van de gemengde 

en de theoretische leerweg in het VMBO 

• Vernieuwing voorbereiding profielwerkstuk (V-PWS) 

• Update mentoraat onderbouw 

• Ontwikkeling eigen methode Engels voor 4 mavo 

• Curriculum aanpassingen ‘Iedere leerling is anders’ 

  



 

 

Indeling klassen 2021-2022 

Alle leerlingen, dus ook de leerlingen die volgend jaar starten in leerjaar 1 en onze externe instromers in 

hogere leerjaren, hebben in de afgelopen dagen een brief ontvangen over de start van het schooljaar. 

Op de adressticker van deze brief staat ook de klas vermeld. 

 

Boeken bestellen bij vanDijk 

Via de mail heeft iedereen informatie ontvangen over het bestellen van 

boeken bij vanDijk. 

Mocht u bij het bestellingen tegen problemen aanlopen, dan raden we u aan 

om in eerste instantie contact op te nemen met vanDijk zelf. 

 

Mocht het antwoord dat u bij vanDijk krijgt niet afdoende zijn, dan kunt u per 

mail contact opnemen met Brigitte Vis (b.vis@osghengelo.nl) Zij zal gedurende 

deze zomer met enige regelmaat haar mailbox controleren. 

 

We raden u aan om op tijd de boeken voor komend jaar te bestellen. 

 

FIJNE ZOMERVAKANTIE!! 

Steeds op de hoogte blijven via Social Media? 

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

https://instagram.com/montessoricollegetwente   

mailto:b.vis@osghengelo.nl
https://www.facebook.com/montessoricollegetwente
https://instagram.com/montessoricollegetwente

