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Hallo aanstaande Montessori leerling, 

 

Welkom op het Montessori College Arnhem! Vandaag maak je kennis met je 

klasgenoten en je mentor. 

In dit boekje vind je allerlei informatie over onze school.  

Dinsdag 25 augustus 2020 is de eerste dag na de zomervakantie dat je op school 

wordt verwacht. Het schooljaar begint met twee startdagen. Meer informatie hierover 

krijg je in de zomervakantie. Daarin staat onder andere hoe laat je precies op school 

moet zijn.  

Belangrijke informatie kun je vinden op onze website www.montessoriarnhem.nl. Kijk 

er regelmatig eens op! 

Wij wensen je een hele fijne tijd op het Montessori College en een leuke 

kennismakingsdag. Alvast een prettige vakantie, maar eerst een goed afscheid van 

de basisschool! 

 

Tot na de zomervakantie! 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren 

Esther Lucassen 

e.lucassen@montessoriarnhem.nl  

Afdelingsleider onderbouw 
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Mentor 

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou. 

Wanneer je vragen hebt, je ergens mee zit of hulp nodig hebt, dan kun je bij jouw 

mentor terecht. 

In het schooljaar 2020 – 2021 zijn er vijf brugklassen.  

 

Klas 1A 

 
Luuk Ebbers 

l.ebbers@montessoriarnhem.nl  

Klas 1A 
 
 
 
 
 
 
 

Manon Schalken 
m.schalken@montessoriarnhem.nl  

Klas 1B 

 
Evy Kalker 

e.kalker@montessoriarnhem.nl  

Klas 1C 

 
Josje Zwartkruis 

j.zwartkruis@montessoriarnhem.nl  

Klas 1D 

 
Martijn Visser 

m.visser@montessoriarnhem.nl  

Klas 1E 

 
Roelien Cloïn 

r.cloin@montessoriarnhem.nl  
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Wie, wat en waar? 

 

Naast je mentor, de docenten en de afdelingsleider zijn er nog meer mensen met wie 

je te maken kunt krijgen. 

 

Karen Berendsen, zij is de receptioniste. De receptie zit, bij binnenkomst, rechts 

naast de hoofdingang. 

Liesbeth Klasen, zij is de verzuimcoördinator. Zij regelt alles rond afwezigheid en 

wanneer je ongeoorloofd afwezig bent, moet je met haar een afspraak inplannen. 

Haar kantoor zit, bij binnenkomst, links naast de hoofdingang. 

Arthur Baan, hij is onze hoofdconciërge. Hij kan je kan je met allerlei praktische 

dingen in de school helpen. Bijvoorbeeld met je kluisje.  

Hij heeft zijn kantoor achter de receptie, maar meestal loopt hij rond in de school. 

Fred Berendsen, hij is onze pedagogische conciërge. Hij kan je helpen met je op je 

gemak voelen in de school. 

Je kan hem vinden in het Atrium van M&M of hij loopt rond door de school. 

 

 
Ziekmelden 
Als je ziek bent, dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) je ziekmelden tussen  
8:00 – 8:30 uur, op twee manieren: 

1. Via Magister (het account van je ouder(s)/verzorger(s)).  
2. Telefonisch via 026-3209830 

 
De ziekmelding geldt voor één dag. Dus wanneer je meerdere dagen ziek bent, 
moet je iedere ochtend opnieuw ziekgemeld worden. Als je weer beter bent, lever 
je een betermeldingsformulier in bij de receptie. 
 
Wanneer je op school ziek wordt, dan moet je eerst naar de receptie, pas als zij 
aangeeft dat je naar huis mag, kun je gaan. 
 
Te laat komen 
Wanneer je te laat komt, dan ga je eerst naar de receptie. Daar krijg je een  
‘te-laat-briefje’. Met dat briefje kan je naar de les. 
De volgende lesdag moet je dan om 8:00 uur melden bij de receptie, ook als je het 
eerste uur vrij hebt. 
 
Huisarts, specialist (fysio of ziekenhuis), tandarts/orthodontist 
Het liefst zo veel mogelijk buiten schooltijd plannen. Wanneer dit niet lukt, hiervoor 
een briefje halen bij de receptie. 
 

  



 
 



 
 

Handig om te weten 

Een schooljaar bestaat uit 6 deeltaken. Iedere deeltaak bestaat uit 6 weken. De 
eerste 5 vijf weken zijn lesweken en de zesde week is de toetsweek. 
 
Mentorlessen 
Je krijgt bij ons in de onderbouw een mentor die twee jaar jouw mentor blijft. Soms 
zijn er twee mentoren per klas. Je zult twee keer per week een mentorles hebben, 
waarbij wij jou individueel begeleiden maar ook werken aan bijvoorbeeld leren leren, 
groepsvorming en LOB. Dit volgens een mentormethode en een schoolagenda die je 
van ons ontvangt. 
 
Vakken en leergebieden 
Tijdens de brugperiode krijg je, naast een aantal gewone vakken, zoals wiskunde, 
Nederlands, Engels, Frans en Duits, les in leergebieden. Dit betekent dat je vakken 
gecombineerd krijgt aangeboden. 
• Het leergebied Mens & Maatschappij (M&M) werkt gezamenlijk aan de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. 
• Mens & Natuur (M&N) omvat biologie, natuur- en scheikunde. 
• Kunst Cultuur & Bewegen (KCB) omvat de vakken sport, beeldend vorming en 

drama (in deze twee laatste vakken kun je zelfs examen doen!). 
Je zult in deze leergebieden ook werken aan projecten en praktische opdrachten. 
 
Keuzecursus 
Omdat wij geloven dat je meer talenten hebt, en wij graag helpen die te ontdekken 
en te ontwikkelen, bieden wij allerlei keuzecursussen aan. Dit doen wij driemaal per 
week. Er is veel waaruit je zelf mag kiezen (ICT, games maken, kickboksen, koken, 
etc.) en soms helpen wij je kiezen (dyslexie, extra wiskunde, etc.). 
 
Bouwstenen 
Om iedereen zoveel mogelijk te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en aan te 
sluiten bij ieders leerbehoefte, is de leerstof opgeknipt in leerdoelen. Je kunt deze 
leerdoelen volgens routes doorlopen; met meer of minder uitleg, met meer of minder 
uitdaging. Ook helpt het je keuzes te maken in de manier van verwerken.  
 
Bring Your Own Device 
Als ondersteuning bij het kiezen van je eigen leerroute en ons onderwijs aantrekkelijk 
en uitdagend te maken, werken wij met Bring Your Own Device (BYOD). 
Wij stimuleren het meenemen van een eigen laptop. Je maakt met de bouwstenen 
veel gebruik van de computer, leerdoelen zijn vaak aangevuld met digitale 
ondersteuning. Wij werken echter ook uit boeken en geregeld zijn ‘de kleppen dicht’! 
 
LOB 
LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding. 
Als Montessorischool zijn wij sterk gericht op de ontwikkeling van de leerling tot 
onafhankelijke persoonlijkheid, het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk 
en samenleving te kunnen functioneren en het op verantwoordelijke wijze leren 
vervullen van een maatschappelijke rol. 
Dit betekent dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats innemen 
in het onderwijs. Dit doen we in alle leerjaren zowel door theorie- als 
praktijkopdrachten. 



 
 

Boeken 

Het Montessori College Arnhem neemt deel aan het LeermiddelenFonds Quadraam. 
Dit houdt in dat je ouders geen boeken hoeven te bestellen. Aan het lenen van de 
schoolboeken zijn geen kosten verbonden. 
Leerlingen ontvangen het pakket met boeken op school en zullen hierover tijdig 
geïnformeerd worden. 
 
Leermiddelen 
Er zijn aanvullende schoolbenodigdheden die gekocht moeten worden, zoals 
schriften en pennen en een rekenmachine.  
 
BELANGRIJK: je krijgt van school een agenda 
 

 Lijntjesschriften (A4 of A5) 
 Ruitjesschriften (A4, ruitjes 1 cm bij 1 cm) 
 Geodriehoek 
 Passer 
 Rekenmachine: Casio FX82 EX of Casio FX MS of Casio FX82 ES 
 Voor beeldende vorming: kleurstiften, kleurpotloden, grijs potlood HB, 2B of 

4B en een pritstift. 
 Snelhechters 
 Eventueel: showtassen 
 Een vet coole rugzak om alles in te doen 

 
 
Afkortingen van vakken 
 

ne Nederlands 

ic en Engels (internationale communicatie Engels) 

ic du Duits (internationale communicatie Duits) 

ic fa Frans (internationale communicatie Frans) 

m&m Mens & Maatschappij 

m&n Mens & Natuur 

wi Wiskunde 

re Rekenen 

kcb bv Beeldende vorming (Kunst, cultuur en bewegen beeldende vorming) 

kcb dr Drama (Kunst, cultuur en bewegen drama) 

kcb lo Gym (Kunst, cultuur en bewegen lichamelijke opvoeding) 

mnt Mentoruur 

imnt Individueel mentoruur 

  



 
 

 
Systemen  
 
Op school werken we met verschillende onlinesystemen. Van alle onderstaande 
systemen krijg je in de eerste week de inloggegevens en gaan we samen met jou 
inloggen, zodat je weet hoe dit werkt. 
 
 
Schoolaccount 
Om op een computer van school in te kunnen loggen krijg je een 
schoolaccount. Bij iedereen is de gebruikersnaam op dezelfde 
manier opgebouwd: MC0leerlingnummer 
Voor de eerste keer inloggen krijg je een wachtwoord, dit wachtwoord 
verander je daarna in een wachtwoord die jij goed kunt onthouden. 
 

 
 Office 365 
Alle leerlingen krijgen een eigen account op school. 
Met dit account kun je e-mails versturen, documenten opslaan in de 
OneDrive en kun je nog veel meer handige apps gebruiken. 
Je e-mailadres: voorletter.achternaam@ll.montessoriarnhem.nl  
 

 
Magister  
In Magister kun je de volgende dingen terugvinden: 

- Je rooster 
- Je cijfers 

- Je afwezigheid 

Jij krijgt hiervoor inloggegevens, maar je ouders ook. Zij kunnen via 
dit systeem jou ziekmelden, inschrijven voor gesprekken en jouw 
cijfers bekijken. 
 

 It’s Learning 
In it’s learning staan alle weektaken van de verschillende vakken. 
Soms moet je opdrachten inleveren via een inleverbakje. Of kun 
je handige informatie vinden bij een bepaald hoofdstuk.  
De bouwstenen en leerdoelen zijn ook hier te vinden. Vaak met 
filmpjes waarin je uitleg nog eens terug kunt vinden. 
Van it’s learning krijgen je ouders geen account.    

mailto:voorletter.achternaam@ll.montessoriarnhem.nl


 
 

Contact gegevens 
 
 Montessori College Arnhem 

Utrechtseweg 174 
6812 AL Arnhem 
 
montessori@montessoriarnhem.nl 
 
026-3209830 

 
 
 
Schooltijden 
 

Maandag, woensdag t/m vrijdag Dinsdag 

1 8:30 – 9:40 uur 1 8:30 – 9:30 uur 

Pauze 9:40 – 9:55 uur Pauze 9:30 – 9:45 uur 

2 9:55 – 11:05 uur 2 9:45 – 10:45 uur 

3 11:05 – 12:15 uur 3 10:45 – 11:45 uur 

Pauze  12:15 – 12:45 uur Pauze  11:45 – 12:15 uur 

4 12:45 – 13:55 uur 4 12:15 – 13:15 uur 

Pauze 13:55 – 14:10 uur 5 13:15 – 14:15 uur 

5 14:10 – 15:20 uur   

6 15:20 – 16:30 uur   

 
 
 
Vakanties 
 

Zomervakantie 2020 Zaterdag 11 juli 2020 – maandag 24 augustus 2020 

Herfstvakantie Zaterdag 17 oktober 2020 – zondag 25 oktober 2020 

Kerstvakantie Zaterdag 19 december 2020 – zondag 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Zaterdag 13 februari 2021 – zondag 21 februari 2021 

Goede vrijdag – Pasen Vrijdag 2 april 2021 – maandag 5 april 2021 

Meivakantie Zaterdag 24 april 2021 – zondag 9 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 – zondag 16 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Roostervrije dagen Maandag 19 juli 2021 – vrijdag 23 juli 2021 

Zomervakantie 2021 Zaterdag 24 juli 2021 – zondag 5 september 2021 
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