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WELKOM OP HET
MONTESSORI COLLEGE TWENTE
Voor je ligt MCTkort, een informatieboekje voor het schooljaar 
2022-2023. 
Deze gids biedt beknopte, praktische informatie voor zowel 
ouders als leerlingen. Voor een uitgebreide versie en actuele 
informatie verwijzen we graag naar onze website.

Leerlingen leren in en van het echte leven: niet alleen 
binnen, maar zeker ook buiten school. Op het Montessori 
College Twente spelen, naast het onderwijs, studiereizen, 
internationale uitwisselingen, excursies, sportactiviteiten en 
een creatief klimaat een belangrijke rol. Alle jongeren hebben 
hun eigen talenten en die kunnen ze bij ons op school verder 
ontwikkelen. 

Ik hoop dat jullie tijd op het Montessori College Twente 
inspirerend en plezierig zal zijn, zodat je later met recht kunt 
zeggen:

www.montessoricollegetwente.nl

,,MONTESSORI COLLEGE TWENTE: LES VOOR HET LEVEN”

Jan Schmitz,
Directeur 

T 074-2914629
E info@montessoricollegetwente.nl
I  montessoricollegetwente.nl
    @montessoricollegetwente
    @montessoricollegetwente
    @MontessoriCollT

SCHOOLGIDS

https://montessoricollegetwente.nl
https://montessoricollegetwente.nl/ouders/
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WIE WAS

De eigenwijze en ambitieuze Maria Montessori werd in 
1870 geboren in Italië. Haar ouders wilden graag dat ze 
onderwijzeres werd. Maria zelf wilde liever geneeskunde 
studeren, en zo geschiedde. Ze werd één van de eerste 
vrouwelijke artsen van Italië. 

Maria zette zich tijdens haar werk in het ziekenhuis in voor  
kinderen met een verstandelijke beperking. Haar 
betrokkenheid bij deze kinderen maakte dat ze ontdekte dat 
zintuigen belangrijk zijn bij het leren. Door ze hun natuurlijke 
creativiteit te laten gebruiken en ze te laten voelen, zien, horen 
en ruiken, liepen ze een groot deel van hun achterstand in. 
Tijdens haar studies antropologie en pedagogiek kreeg haar 
visie op het onderwijs meer vorm. 
 
Haar roem verspreidde zich snel en ze liet zich door niets of 
niemand tegen houden. Maria Montessori gaat uit van de 
kracht van het kind. Want ieder mens, jong of oud, heeft de 
natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing.

Ze overleed na een dynamisch leven op 6 mei 1952 in 
Noordwijk, maar haar naam leeft voort. Veel kinderen over de 
hele wereld zijn groot en zelfstandig geworden door en met 
haar ideeën!

MARIA MONTESSORI

Wist je dat ambitieus, betrokken, creatief, dynamisch en eigenwijs 
onze kernwaarden zijn? 

KARAKTERISTIEKEN

1 2

3
4

6
5

Hoofd, hart en handen

Reflecteren

Samenhang in leerstof

Leren kiezen

Sociaal leren

Binnen en buiten school

Meer weten over de invulling van deze karakteristieken 
en de kernwaarden op het Montessori College Twente?
Check www.montessoricollegetwente.nl

http://www.montessoricollegetwente.nl
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EEN DAG OP HET
MONTESSORI COLLEGE TWENTE
MENTOR 
De mentor is het eerste aan-
spreekpunt voor zowel leerlin-
gen als ouders. Heb je vragen 
of opmerkingen over school-
zaken, ga dan eerst naar je 
mentor. Vanaf de vierde klas 
mag je zelf je mentor kiezen.
De mailadressen zijn te vinden 
op de website.

LEERLINGCOÖRDINATOR 
In sommige gevallen verwijst 
een mentor door naar de 
leerlingcoördinator. Dit 
is vooral in het geval van 
verlof, verzuim, leerplicht of 
eventuele problemen.  

AFDELINGSLEIDER 
De afdelingsleider verzorgt 
de aansturing van zowel 
vakgebieden als afdelingen. 
Samen met de directeur 
vormen de afdelingsleiders de 
directie. 

MAGISTER 
Ons leerlingvolgsysteem 
heet Magister. Via Magister 
houden wij je  op de hoogte 
van activiteiten en roosters. 
Daarnaast zijn de cijfers en 
de absentie terug te vinden in 
Magister. Ouders krijgen ook 
een inlogcode waarmee ze de 
voortgang en het verzuim van 
hun kind kunnen volgen. 

KWT 
Tot en met de derde klas en 
in 4 mavo heb je KWT-uren 
(KeuzeWerkTijd). Meerdere 
keren per periode teken je in 
voor KWT. KWT is handig als je 
extra begeleiding nodig hebt, 
als een vak veel tijd kost of als 
je het juist leuk vindt om je te 
verdiepen in een vak. 

KLUISJES 
Iedere leerling heeft een 
eigen kluisje om waardevolle 
spullen en andere dingen op 
te bergen. 

Overal waar in dit boekje wordt 
gesproken over ‘ouders’, bedoelen we 
‘ouder(s) en/ of verzorger(s)’

INVAL-UREN
In leerjaar 1 t/m 3 heb je 
geen tussenuren. Als er een 
docent uitvalt, wordt de 
les opgevangen door een 
collega, zodat je verder kunt 
met je taken.

KANTINE 
Onze kantine probeert 
zoveel mogelijk gezonde 
alternatieven te bieden voor 
snelle snacks. In de kantine 
kun je betalen met een 
bankpas. 

SCHOOLPAS 
Aan het begin van ieder 
schooljaar ontvang je een 
schoolpasje. Dit pasje moet 
je altijd bij je hebben. Als je 
bijvoorbeeld te laat komt, 
moet je dit laten registreren 
met je pasje. Verder heb je het 
nodig om te kunnen printen 
of kopiëren, of om materialen 
als boeken te lenen op school. 
Aan het begin van het jaar 
krijg je een printtegoed van 
€2,50. Gedurende het jaar kun 
je met je bankpas saldo bij 
laden.
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HULP EN

BEGELEIDING 
Voor sommige leerlingen 
is er meer begeleiding 
nodig dan we via een 
mentor kunnen bieden. 
Voor die leerlingen gaat ons 
ondersteuningsteam samen 
met de mentor kijken wat 
passende begeleiding zou 
kunnen zijn.

TH@S
Wij helpen je graag het zelf te 
doen. Onze school biedt de 

mogelijkheid om kosteloos 
thuiswerk @ school 
te volgen. Het is geen 
bijles, maar er is altijd 
een vakdocent aanwezig 
die jouw vragen kan 
beantwoorden. Het is aan 
te raden voor leerlingen die 
moeite hebben om thuis 
hun huiswerk te maken, 
omdat ze bijvoorbeeld 
(te) snel afgeleid zijn. Ook 
voor leerlingen die moeite 
hebben met plannen of 

“HELP MIJ HET 
ZELF TE DOEN”

BEGELEIDING
een bepaald vak lastig 
vinden, kan het handig zijn 
om hiervoor in te tekenen. 
Opgeven voor TH@S kan 
via de mentor. Maandag t/m 
donderdag van 14.10 uur tot 
en met 16.20 uur.

TIME-OUT
Soms lukt het leren of het 
concentreren even niet. 
Voor die momenten is het 
time-out-lokaal (1.05). In dit 
lokaal werken leerlingen die 
zelf aangeven dat ze even uit 
de klas moeten, maar ook 
de leerlingen die door een 
docent gestuurd zijn. 

DYSLEXIE
Leerlingen met dyslexie 
krijgen een dyslexiecoach. 
Deze coach helpt de leerling 
om op de juiste manier om 
te gaan met zijn of haar 
dyslexie. 

DIVERSITEIT
Onze school is een veilige plek 
voor alle leerlingen. Omdat 
het niet altijd makkelijk is om 
jezelf te durven zijn, hebben 
we een diversiteitscoach of 
coming-out coach. Monique 
van Dissel begeleidt leerlin-
gen die in de knoop zitten 
met hun seksuele geaardheid. 
Het gaat om accepteren wie 
je bent en daar gelukkig mee 
zijn. Afgelopen jaar was er een 
groep van ongeveer 20 leerlin-
gen die maandelijks bij elkaar 
kwamen. Ook is er ruimte 
voor individuele gesprekken. 
De leerlingen komen uit alle 
jaarlagen; van klas 1 tot en 
met klas 6. De groep zit vooral 
gezellig te kletsen over allerlei 
onderwerpen.
Dus, als je behoefte hebt aan 
een gesprek of als het je leuk 
lijkt om een keer naar een 
bijeenkomst te komen, mail 
dan naar: m.vandissel@
osghengelo.nl.

mailto:m.vandissel%40osghengelo.nl?subject=
mailto:m.vandissel%40osghengelo.nl?subject=
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VOORTGANG

Na periode 1 wordt het 
welbevinden van de 
leerlingen en de hierbij 
behorende eerste resultaten 
besproken. Na periode 2 
is er de mogelijkheid om 
een gesprek aan te vragen 
met een vakdocent naar 
aanleiding van de cijfers. In 
periode 3 is een facultatieve 
ouderavond met mentoren.
Alleen aan het einde van 
het schooljaar ontvangt 
elke leerling een (papieren) 
rapport. Natuurlijk is de 
voortgang het hele jaar door 
via Magister te volgen voor 
leerlingen en ouders. Ook is 
er het hele jaar door contact 
met de mentor mogelijk.

OVERGANG
De uitgebreide 
overgangsregeling en de 
slaag-/zakregeling is te vinden 
in onze schoolgids.

https://montessoricollegetwente.nl/ouders/
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AFSPRAAK IS 
AFSPRAAK
ZIEK
Als je ziek thuis blijft, moet 
een van je ouders dat 
voor 8.30 uur telefonisch 
doorgeven. Als je tijdens 
een schooldag ziek wordt 
en naar huis moet, meld 
je jezelf af bij de receptie 
of bij het servicebureau. 
Binnen één uur na vertrek 
van school moet een van de 
ouders naar school bellen 
om de ziekte te bevestigen. 
Zo weten wij ook zeker dat 
je veilig thuis bent gekomen. 
074-2914629

TE LAAT
Als je te laat bent, kom je 
alleen met een briefje de les 
in. Het briefje haal je bij de 
receptie. Als je drie keer te 
laat bent gekomen, meld je 
je de volgende dag om 7.45 
uur.

ONGEOORLOOFD ABSENT
Ouders en leerlingen 
kunnen in magister hun 

aanwezigheid zien. Als je 
ongeoorloofd afwezig was, 
zal de absentiecoördinator 
nagaan of de absentie 
inderdaad ongeoorloofd was.

VERLOF
Voor bijzondere situaties kunt 
je verlof aanvragen bij de 
leerlingcoördinator. Dit kan via 
mail. De leerlingcoördinator 
zal laten weten of het verlof 
toegekend wordt of niet.
Kijk op pagina 18 voor de 
e-mailadressen.

VERZUIM
Wij gebruiken Magister 
niet alleen voor onze 
cijferadministratie, maar 
ook voor het registreren 
van afwezigheid. Als je 
ongeoorloofd afwezig bent 
geweest, zullen wij altijd 
navraag doen waar je was. 
In de eerste instantie gaat 
dit via de leerling. In een 
later stadium kunnen ook je 
ouders worden ingeschakeld. 
Leerlingen en ouders 
kunnen in Magister altijd de 
absentieregistratie bekijken.

BIBLIOTHEEKOnze uitgebreide bibliotheek is beschikbaar 
voor al onze leerlingen. Het 
aanbod van boeken wordt regelmatig ververst. Informatie over lenen, 

verlengen of reserveren vind je in de Aura-app.

BIBLIOTHEEK

Onze uitgebreide 

bibliotheek is beschikbaar 

voor al onze leerlingen. Het 

aanbod van boeken wordt 

regelmatig ververst. 

Informatie over lenen, 

verlengen of reserveren vind 

je in de Aura-app.
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LESTIJDEN
Op onze school maken 
we gebruik van een 
60-minutenrooster. 
Leerlingen hebben op die 
manier de mogelijkheid 
langer zelfstandig te werken 
en hoeven zich niet op al 
te veel leswisselingen in te 
stellen. De docent kan in 
een les van 60 minuten het 
zelfstandig werken en leren 
beter begeleiden. 

1e uur 8.25 - 9.25
2e uur 9.25 - 10.25
 Pauze
3e uur 10.45 - 11.45
4e uur 11.45 - 12.45
 Pauze
5e uur 13.10 - 14.10
6e uur 14.10 - 15.10
 Pauze
7e uur 15.20 - 16.20

Aan het begin van de derde 
periode krijgt iedereen een 
nieuw rooster.

VERKORT ROOSTER
Aan het eind van iedere 
periode volgen we lessen vol-
gens een verkort rooster. Zo 
kunnen alle lessen door gaan 
en blijft er 
‘s middags tijd over voor 
activiteiten en vergaderingen.

1e uur 8.25 - 9.05
2e uur 9.05 - 9.45
3e uur 9.45 - 10.25
 Pauze
4e uur 10.45 - 11.25
5e uur 11.25 - 12.05
6e uur 12.05 - 12.45



MCTkort 2021-2022

16 17

IPADS

BESTELPORTAAL IPAD: 
HTTPS://MCT.CHOOSE-IT.NL

Alle leerlingen en docenten 
werken op school op een 
iPad. Sommige vakken maken 
gebruik van een digitale 
methode. Bij andere vakken 
gebruik je de iPad naast de 
boeken.

AANSCHAF
Een iPad moet zelf 
aangeschaft worden 
bij de aan onze school 
verbonden leverancier. 
Doordat alle leerlingen 
dezelfde iPad hebben, zijn 
de digitale ondersteuning en 
online veiligheid door school 
goed te regelen. Het is niet 
mogelijk om een iPad bij een 
andere partij aan te schaffen 
of om een iPad te gebruiken 
die al in bezit is.

ICTMCT.NL
Om je wegwijs te maken op 
de iPad, hebben we lessen 
ontwikkeld. Deze zijn te 
vinden op ictmct.nl. 
In de eerste klas word je door 

je mentor begeleid hoe je de 
iPad kunt en moet gebruiken. 
Je krijgt ICT-lessen bij de start 
van het schooljaar.

APPS
De iPads worden beheerd 
via een MDM (Mobile Device 
Manager). Als school zetten 
wij  een aantal apps op 

BESTELPORTAAL IPAD: 
HTTPS://MCT.CHOOSE-IT.NL

de iPad. De andere apps 
die nodig zijn, zullen 
door docenten worden 
voorgesteld. Op die manier 
kun je als leerling zelf kiezen 
welke app je gebruikt om 
een opdracht of werkstuk te 
maken. 
Is er iets mis met licenties of 
digitale methodes? Mail dan 
naar de klantenservice van 
Van Dijk.
www.vandijk.nl

ICT HELPDESK
De helpdesk is het eerste 
aanspreekpunt voor 
leerlingen als de iPad niet 
doet wat hij moet doen. 
Daarnaast kun je jouw device 
hier aanbieden voor reparatie. 
Als dat nodig is, krijg je zolang 
een leen-iPad. Wanneer jouw 
iPad terug is, lever je de leen-
iPad weer in.
De helpdesk is te vinden in 
kamer 1.32 aan het einde van 
de studiegang. Je kunt ze 
natuurlijk ook mailen.
helpdesk@osghengelo.nl 

https://mct.choose-it.nl
https://mct.choose-it.nl
http://www.vandijk.nl
mailto:helpdesk%40osghengelo.nl%20?subject=
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WIE KAN MIJ
HELPEN?
Onze medewerkers staan jullie graag te woord. De mentor is 
voor zowel ouders als leerlingen het eerste aanspreekpunt. De 
mailadressen van de mentoren zijn te vinden op de website.

DIRECTEUR  Jan Schmitz  
   j.schmitz@osghengelo.nl

AFDELINGSLEIDERS
Mavo, talen  Carlijn Otten
   c.otten@osghengelo.nl
Havo, gamma vakken Gökhan Iyigünler
   g.iyigunler@osghengelo.nl
Vwo, exacte vakken Marieke Klein Gunnewiek
   m.kleingunnewiek@osghengelo.nl

LEERLINGCOÖRDINATOREN
Klas 1   Hugo Stolker 
   h.stolker@osghengelo.nl
Klas 2   Wouter Bekkernens
   w.bekkernens@osghengelo.nl
3 en 4 mavo  Laura Beukerink*
   l.beukerink@osghengelo.nl
3 havo en 3 vwo  Sarah Donk
   s.donk@osghengelo.nl
Bovenbouw havo en vwo Marije Rozema
   m.rozema@osghengelo.nl
*Tot en met de herfstvakantie wordt Laura Beukerink vervangen door Jacco 
van de Belt ( j.vandebelt@osghengelo.nl).

DECAAN
Mavo   Marleen Nijkamp
   m.nijkamp@osghengelo.nl
Havo en vwo  Linda Veldhuis
   l.veldhuis@osghengelo.nl
     
ICT   Helpdesk  
   helpdesk@osghengelo.nl

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 
Zorgcoördinator  Merel Hogenelst*
   m.hogenelst@osghengelo.nl

VERTROUWENSPERSOON
   Marjan Wesselink
   m.wesselink@osghengelo.nl

*Tot en met de voorjaarsvakantie wordt Merel vervangen door
Eric Wennink (e.wennink@osghengelo.nl)

BUITEN SCHOOL
DUO
Informatie studiefinanciering, 
inschrijving mbo/ hbo/ wo
TEL. 050 - 599 77 55 
www.duo.nl

ONDERWIJSINSPECTIE
Informatie over toezicht op 
onderwijs
TEL. 1400 
www.onderwijsinspectie.nl

GEMEENTE HENGELO
Regelingen voor een laag 
inkomen, leerplicht etc.
TEL: 14074
www.hengelo.nl

LAKS
Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren
www.laks.nl

http://www.duo.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl 
http://www.hengelo.nl
http://www.laks.nl
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TALENTEN
Wij vinden het heel belangrijk dat jij jouw talenten kunt 
ontwikkelen, zowel binnen als buiten school. We willen jou de 
mogelijkheid bieden om het beste uit jezelf te halen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de wereldklas of op het TTO door verschillende 
certificaten te halen. Maar ook op het gebied van sport, 
cultuur, taal en techniek hebben we je veel te bieden.

MUZIEK
Wij zijn trotse partnerschool 
van het ArtEZ 
conservatorium Enschede. 
Ben jij als leerling goed in 
muziek maken (dit kan het 
bespelen van een instrument 
zijn, het produceren muziek of 
juist de zang of songwriting) 
let dan goed op. Het 
conservatorium biedt diverse 
masterclasses en workshops 
die je mag bezoeken als 
je deelneemt aan dit 
programma. Daarnaast krijg je 
bij ons op school dan ook nog 
extra muziek zodat je jezelf 
nog meer kunt verdiepen in 
muziek. Jouw muziekdocent 
heeft meer informatie. Je kunt 
ook mailen naar Hein Brijker.
h.brijker@osghengelo.nl

PRE-U
Zit je in de bovenbouw van 
het VWO en ben je op zoek 
naar meer uitdaging? Dan is 
Pre-U misschien iets voor jou. 
Je kunt ieder jaar opnieuw 
kiezen uit diverse master-
classes van de Universiteit 
Twente en in 5- en 6 VWO 
kun je je aanmelden voor het 
honoursprogramma. Tijdens 
de masterclasses, en ook in 
het  partnerprogramma ga je 
een aantal middagen naar de 
Universiteit Twente om daar 
aan verschillende projecten te 
werken. Op die manier maak 
je kennis met het studeren op 
een universiteit en ontwikkel 
je jouw talent. Neem contact 
op met je mentor voor meer 
informatie. 

VERRIJKT VWO
Daarnaast hebben we, 
speciaal voor de vwo-stroom 
binnen onze school, het 
verrijkt vwo-programma. 
Binnen dit programma kun 
je kiezen voor zowel aanbod 
zoals in dit hoofdstuk 
beschreven, maar mag 
je ook, in overleg met 
de coördinator je eigen 

programma opzetten. Je 
kunt dus echt jouw eigen 
interesses ontwikkelen. Zo 
gingen leerlingen je voor 
die graag in een schooljaar 
wilden leren programmeren, 
gebarentaal wilden leren 
kennen, een eigen boek 
wilden schrijven of juist 
bezig wilden met de Japanse 
taal. Heb jij een goed idee? 
Neem contact op met je 
mentor.

SIMULISE
Simulise is een digitaal 
portfolio dat wordt 
samengesteld door de 

leerlingen zelf. De docenten 
en de mentor hebben een 
begeleidende rol. Het portfolio 
biedt de mogelijkheid 
om competenties en 
vaardigheden aan te tonen 
en verder te ontwikkelen. 
Dit portfolio kun je ook na je 
middelbare schoolcarrière 
aanvullen. Bij een vervolg-
opleiding of bij een sollicitatie 
kun je op die manier altijd 
jouw talenten bewijzen.

“JEZELF ZIJN EN 
JEZELF ONTWIKKELEN”

mailto:h.brijker%40osghengelo.nl%20?subject=
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Blink je uit in een van de talen 
of vind je het leuk om jezelf 
een extra uitdaging te geven 
op taalgebied? Dan is het 
mogelijk om verschillende 
certificaten en diploma’s 
te halen. Deze kunnen je 
een voorsprong geven in je 
vervolgstudie. Ook voor een 
toekomstige baan kan het 
heel handig zijn een taal goed 
te beheersen.

ENGELS*
Op onze school kun je veel 
verschillende Camebridge-
certificaten behalen.
Het Cambridge English 
First examen (FCE), is 
ontwikkeld voor studenten 
met bovengemiddelde 
Engelse vaardigheden. Het 
is het populairste onderdeel 
uit de Cambridge English-
reeks omdat het vaak het 
minimumniveau is dat 
vereist is voor universitaire 
programma’s in Engelstalige 
landen. FCE is te volgen vanaf 
klas 3.

Daarnaast kunnen leerlingen 
ook het Cambridge Advanced 
English- certificate (CAE) 
halen. Het diploma wordt in 
het Verenigd Koninkrijk veelal 
geaccepteerd bij de toelating 
tot hoger onderwijs. TTO-
leerlingen doen dit examen, 
maar ook leerlingen die niet 
op TTO zitten, kunnen CAE 
doen.
Sommige leerlingen gaan nog 
een stap verder dan CAE, zij 
gaan op voor het Cambridge 
Proficiency English Certificate 
(CPE). De laatste stap is het 
CIE-certificate (Cambrigde 
International Exam).

DUITS*
Leerlingen met Duits in het 
examenpakket kunnen een 
Goethe certificaat halen. 
De internationaal erkende 
examens worden afgenomen 
door het gerenommeerde 
Goethe Institut.
Er zijn certificaten te behalen 
op verschillende niveaus. 
A2 (havo en vmbo), B1 en B2 
(havo en vwo).

TA(A)LENTEN

CHINEES EN RUSSISCH
Heb je altijd al de beginselen 
van het Chinees of Russisch 
willen leren? Grijp dan je 
kans en volg na schooltijd 
deze taallessen. De lessen 
worden gegeven door een 
gediplomeerd taaldocent.
Wil je graag een van deze 
vakken volgen? Mail dan met 
Carlijn Otten.
c.otten@osghengelo.nl

FRANS*
Leerlingen met Frans in 
het pakket, kunnen een 
DELF-examen doen (Diplôme 
d’Etudes en Langue Françai-
se). Delf-diploma’s worden 
behaald na het succesvol 
afleggen van officiële Franse 
taalexamens waarmee leer-
lingen wereldwijd hun niveau 
van taalbeheersing kunnen 
aantonen. Leerlingen met 
Frans in het examenpakket 
kunnen de keuze maken 
om het Delf-programma te 
volgen op hun eigen niveau 
A2, B1 of B2.

* Aan deze cetificaten 
en diploma’s zijn extra 
kosten verbonden.

mailto:c.otten%40osghengelo.nl?subject=
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CULTUREEL

TALENT
MONTIVOICES
Een keer per jaar staat 
dé zangwedstrijd van het 
Montessori College Twente op 
de agenda. Om mee te kunnen 
doen, doe je auditie. Wie weet 
lukt het jou om met een echte 
band voor een professionele 
jury op het podium te staan.

CULTURELE AVOND FT. 
DOIT-XL
Ben jij muzikant, producer, 
cabaretiër, koorddanser of 
beatboxer? Dan is het podium 
voor jou tijdens de culturele 
avond. Beleef een fantastische 
avond als publiek of als 
artiest. 
De leerlingen van 4 havo en 
4 vwo organiseren daarnaast 
deze avond in samenwerking 
met Metropool Doit-XL. 
Dit schoolfeest is voor alle 
jaarlagen.

SCHOOLFEESTEN
Door het jaar heen organi-
seert de Montessori Acti-
viteiten Commissie (MAC) 
verschillende schoolfeesten. 
Er zijn schoolfeesten voor 
alle jaarlagen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld ieder jaar een 
sylvesterparty voor klas 
1 en 2 georganiseerd. Voor 
leerlingen vanaf klas 3 is er 
het nieuwjaarsgala. 

OPEN ATELIER
Op één middag in de week 
vindt het Open Atelier 
plaats. Na schooltijd kun 
je hier tekenen, schilderen, 
graffiti spuiten, boetseren 
of iets anders maken met 
je handen. Je kunt er vrij 
werken, dus zelf bepalen 

wat je maakt, maar je kunt 
ook deelnemen aan één van 
de creatieve workshops om 
de ware kunstenaar in jezelf 
te ontdekken. Wil je dit? 
Vraag je docent beeldende 
vorming of mail Fenneke ten 
Thij.
f.tenthij@osghengelo.nl

mailto:f.tenthij%40osghengelo.nl?subject=
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SPORT
Sport is op het Montessori 
College Twente meer dan een 
paar uurtjes gymles. Iedere 
jaarlaag heeft minimaal één 
keer per jaar een toernooi, 
georganiseerd door de BSM-
leerlingen. 

MONTISPORT
Komend schooljaar starten 
we in klas 1 met MontiSport. 
Leerlingen uit verschillende 
klassen vormen samen 
dit sportcluster. Je krijgt 
een extra uur gym op je 
rooster. Tijdens dit uur doe 

je voornamelijk sporten 
die je normaal niet bij LO 
(lichamelijke opvoeding) 
doet.

TOERNOOIEN
Met onze school nemen 
we deel aan veel 
landelijke toernooien. 
Neem bijvoorbeeld de 
intermontessoriale voor 
examenleerlingen, de 
voorrondes van het 
NK ploegenachtervolging 
(schaatsen), de 
voorrondes van Olympic 
Moves of het Shell- 
schoolhockeytoernooi. 

BOVENBOUW
Ben je nog niet 
uitgesport? Dan kun 
je natuurlijk ook 
gewoon kiezen voor 
de sportvakken LO2 
(bovenbouw mavo) 
of BSM Bewegen, 
Sport en Maatschappij 
(bovenbouw havo/
vwo), of voor een extra  
begeleidingsuur LO.
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SCHOOLBAND OF 
POPKOOR
Jouw muzikale ei kun je 
kwijt in een van onze school-
bands of in het popkoor. 
Je oefent  voor optredens 
binnen en buiten school. 
Jouw muziekdocent kan je 
hier alles over vertellen. 

NA
SCHOOLTIJD
Ben je nog niet uitgeleerd of wil je met je vrienden leuke 
dingen doen? Ook daar organiseren we veel activiteiten voor!

FOTO- EN VIDEOTEAM
Houd jij van fotograferen of 
leg jij juist alles vast op film? 
Kom dan bij het foto- en 
videoteam. 
h.brijker@osghengelo.nl

MAC (MONTESSORI 
ACTIVITEITEN COMMISSIE)
De MAC regelt veel op onze 
school. Schoolfeesten, de 
intercombingo, maar ook 
bijvoorbeeld de rozen op 
Valentijnsdag. Heb jij goede 
ideeën en weet je van aan-
pakken? Kom bij de MAC!
s.ankone@osghengelo.nl

PODCAST MAKEN
Is radiomaken op jouw 
lijf geschreven? Onder 
begeleiding van Bart 
Eshuis kun je leren om met 
professionele apparatuur 
podcasts te maken. Elke 
maand maken leerlingen 

een nieuwe MontiPodcast. 
De podcast is onder andere te 
vinden op Spotify.
b.eshuis@osghengelo.nl

DEBATTEAM
Heb jij overtuigingskracht en 
is geen discussie te veel voor 
jou? Samen met een gezellige 
groep leren jullie beter te 
debatteren en neem je het op 
tegen andere scholen. Mail 
Mellery Sanders voor meer 
info!
m.sanders@osghengelo.nl

mailto:h.brijker%40osghengelo.nl?subject=
mailto:s.ankone%40osghengelo.nl?subject=
mailto:b.eshuis%40osghengelo.nl?subject=
mailto:m.sanders%40osghengelo.nl?subject=
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PRAAT MEE
Onze school maken we 
samen. Daarom vinden we 
participatie heel belangrijk. 
Denk en praat met ons mee!

LEERLINGENRAAD
Onze leerlingenraad bestaat 
uit een groep leerlingen uit 
alle leerjaren en niveaus 
binnen onze school. De 
leerlingenraad is bedoeld 
om de betrokkenheid en 
inspraak van leerlingen bij 
onze school en alles wat 
daar gebeurt te vergroten.

We vinden het belangrijk dat 
leerlingen meedenken en 
meepraten over activiteiten 
die de school naast de 
gewone lessen organiseert. 
Naast de leerlingenraad zijn 
er daarom ook regelmatig 
klankbordbijeenkomsten 
voor specifieke jaarlagen.

OUDERPLATFORM 
Voor de betrokken ouders 
is een ouderplatform (OPF). 
Voor elke afdeling is dat 

drie keer per jaar, waarbij 
de eerste klas ouders vooraf 
gezamenlijk bij elkaar komen. 
Daarnaast komt twee keer 
per jaar het ouderplatform 
Tweetalig Onderwijs, met 
ouders vanuit de TTO-
klassen, bij elkaar. Suggesties 
en ideeën uit het platform 
worden serieus genomen en 
zullen in de overlegorganen 
binnen de school worden 
besproken.

DE OUDERRAAD 
Ouders van leerlingen zijn niet 
alleen vertegenwoordigd in 
de ouderplatforms, maar ook 
in de formele medezeggen-
schapstructuur. In de ouder-
raad zitten ouders die ook aan 
de OPF’s deelnemen.
Het ouderbestuur ’bewaakt’ 
de belangen van ouders en 
hun leerlingen in algemene 
zin. Daarnaast organiseert 
ze in samenspraak met de 
directeur onder meer de 
jaarlijkse ouderavond en 
beheert ze het ouderfonds.

MR

Natuurlijk is 

er ook formele 

medenzeggenschap op 

onze school. In de MR 

zitten naast docenten, ook 

leerlingen en ouders. 

Meer weten? 

https://montessoricollegetwente.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/
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JAARPLANNING

AUGUSTUS
29 Begin schooljaar
 Start periode 1
30 Ontwikkeldag 1*
31 Start lessen
 
SEPTEMBER
14-16 Introductie klas 1
20 Studiemiddag OSG
22 Ontwikkeldag 2* 
26-27 Ouderavond klas 1

OKTOBER
13 Schoolfeest klas 2
17 Herfstvakantie 
 (t/m 21 oktober) 

NOVEMBER
7-11 Rapport-
 vergaderweek 
 klas 1, 2, 3 en 4M
 Verkort rooster
14 Start periode 2
16 Ontwikkeldag 3*
17 Montivoices 2022
28-29 Ouderavond nav p1

DECEMBER
22 Kerstbingo
23 Kerstactiviteiten
26 Kerstvakantie 
 (t/m 6 januari)

JANUARI
13 Sylvesterparty
 Gala bovenbouw
23-27 Rapport-
 vergaderweek
 klas 1, 2, 3 en 4M
 Verkort rooster 
28 Open dag
30  Start periode 3

FEBRUARI
20 Ontwikkeldag 4*
21-23 Docent-oudergesprek
27  Voorjaarsvakantie  
 (t/m 3 maart)

MAART
9 Schoolfeest DO-it XL  
 Culturele avond

Alle data zijn onder voorbehoud

*Door het jaar heen zijn er vijf ontwikkeldagen. 
Op deze dagen zijn de leerlingen lesvrij.

JUNI
14  Uitslag examens

JULI
10-14  Schoolreizen
17-20 Overgangs-
 vergaderingen
 Leerlingen lesvrij
21 Boeken inleveren
 Rapport ophalen
24 Zomervakantie
 (t/m 1 september)

APRIL
7 Ontwikkeldag 5*   
 (goede vrijdag)
10 Tweede Paasdag
11-14 Rapport-
 vergaderweek
 klas 1, 2, 3 en 4M
 Verkort rooster
17 Start periode 4
24 Meivakantie
 (t/m 5 mei)

MEI
11  Start examens 
18 & 19 Hemelvaart
29 Pinksteren 

We hebben nog veel meer 
activiteiten! Kijk voor een 
actueel overzicht op onze site.
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VAKANTIES
2022-2023

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede paasdag

Meivakantie

Tweede pinksterdag

Zomervakantie

Hemelvaart

17 oktober - 21 oktober

26 december - 6 januari

27 februari - 3 maart

10 april

24 april - 5 mei

18 mei - 19 mei

29 mei

24 juli - 1 september
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NOTITIES
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COLOFON
Dit is een uitgave van het 
Montessori College Twente.

REDACTIE
Karen Vloedbeld

EINDREDACTIE
Carlijn Otten

ONTWERP EN OPMAAK
Karen Vloedbeld

FOTOGRAFIE
Docenten en fototeam MCT
Karen Vloedbeld
Jaap Stahlie

DRUK
Rijnja, Zwolle

Ondanks alle aan deze ‘MCT-
kort’ uitgave bestede zorg kan 
noch de redactie, noch de school 
aansprakelijk worden gesteld 
voor enige onjuistheden. Voor 
uitgebreide en actuele informatie 
verwijzen we u naar onze website.
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ZIEK?
Geef dit voor 8.30 

uur ‘s ochtends 
telefonisch door

074-2914629

ADRESSEN

Sloetsweg 153
7556 HM Hengelo

 

 
 

@montessoricollegetwente

@MontessoriCollT

@montessoricollegetwente


	pagina 18

