COLLEGE TWENTE

LES VOOR HET LEVEN

Wat is
MontiSport?
Vind jij fanatiek sporten en bewegen ook leuk en belangrijk?
In welk soort klas je ook zit, MontiSport is een keuzevak
voor iedereen in het eerste leerjaar. Het is onze variant
van ‘de sportklas’.

Naast jouw reguliere lessen LO (Lichamelijke Opvoeding) kun je er voor kiezen,
het hele jaar door, één uur extra te sporten. Je vindt dit lesuur iedere week
terug op jouw lesrooster. Het programma is anders dan tijdens de lessen LO.
We willen jullie graag uitdagen met een nieuw sport- en spelaanbod en zetten
in op ‘trendsporten’ zoals kanjam, skatehockey en kinball.
Ben jij de leerling die: - wekelijks een uur extra wil sporten;
		
- van een uitdaging houdt;
- de grens bij zichzelf durft op te zoeken;
		
- graag denkt vanuit teambelang;
- interesse heeft in meerdere sporten?

		

Dan is MontiSport iets voor jou!

Naast MontiSport heeft het Montessori College Twente ook in de hogere
leerjaren op sportief gebied veel te bieden, zoals school- en leerjaar-toernooien
met andere scholen in Nederland. Het MCT is in Hengelo de enige school die
zowel het eindexamenvak LO-2 op de mavo als BSM (bewegen, sport en
maatschappij) op de havo en het vwo aanbiedt.
De lessen MontiSport:
- worden gegeven door onze eigen docenten LO

We vragen van iedereen die zich aanmeldt een bijdrage van € 25,-.
We werken met een MontiSport rubric. Hiermee kun je, samen met de
docent LO, jouw eigen voortgang bepalen. Deze vind je terug op je rapport.

Mavo, Havo, Atheneum en tweetalig Havo/Atheneum en tweetalig Atheneum
Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo, 074 - 291 46 29
www.montessoricollegetwente.nl
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COLLEGE TWENTE

LES VOOR HET LEVEN

(10) 2023/24

- worden gegeven ’s middags van 15.15 tot 16.30 uur
- vinden meestal plaats op school en soms erbuiten.

