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“DOOR
CORONA, EEN
BIJZONDERE
START!
Het zijn op z’n zachtst gezegd bijzondere
tijden. Mondkapjes in de school, sommige
leerlingen en collega’s die noodgedwongen
thuis moeten blijven en via streaming lessen
volgen/geven. Een wat surrealistisch beeld,
dat we ons natuurlijk een jaar geleden niet
konden voorstellen!
Deze omstandigheden vragen zeer veel flexibiliteit
van onze collega’s, de leerlingen en ook van u
als ouders. Ons gezamenlijke doel: de school
openhouden voor de leerlingen, zodat er fysiek
contact en ontmoeting kan plaatsvinden. Zo
belangrijk en waardevol! Een online variant kan
zeker een (tijdelijke) oplossing bieden, maar zal
het nooit geheel kunnen winnen van zijn fysieke
evenbeeld. Ondanks de bijzondere situatie kunnen
we met elkaar terugkijken op een geslaagde eerste
deeltaak.
De allereerste weken van het schooljaar:
kennismaken
en
opstarten
met
prachtig
nazomerweer. Geslaagde Monti-dagen voor alle
leerjaren. Snel schakelen en de boel op orde. De
eerste toetsweek is inmiddels afgerond. Verder

prijs ik ons gelukkig dat het corona-virus (nog) niet
erg actief geweest is in school, wel zijn er diverse
collega’s en leerlingen die in hun nabijheid helaas al
te maken hebben gehad met corona-besmettingen
en ziekte.
De landelijke cijfers zijn alarmerend en geven
aanleiding om zeer alert te blijven en de richtlijnen
uiterst serieus op te volgen. Vooruitkijkend naar de
aanstaande landelijke verplichting van mondkapjes
in publieke ruimtes, verwachten wij alle leerlingen
en medewerkers op 26 oktober met een mondkapje
op school. We zien gelukkig nu al veel goede
voorbeelden voorbijkomen. Mijn persoonlijke
favoriet tot nu toe (ja, je moet soms van de nood een
deugd maken...) is een exemplaar met Arnhemse
bruggen en trolleybussen.
Ik wens jullie allemaal een fijne, ontspannen en
vooral gezonde herfstvakantie toe!
Hartelijke groet,

Sander Luttje
Directeur

SAMEN MAKEN
WE DE SCHOOL!

WORD JIJ
VRIJWILLIGER?

Met samen bedoelen we niet alleen onze docenten en
onze leerlingen, maar ook ouders! We zouden jullie
dan ook heel graag meer willen betrekken bij onze
school. Vooral nu hebben we jullie hard nodig om
het onderwijs in deze periode zo goed mogelijk door
te laten gaan.

verlopen, zijn wij op zoek naar ouders die graag dan
willen surveilleren. Heb je interesse? Dan mag je een
mail sturen naar b.kolen-couzijn@montessoriarnhem.nl.

Wanneer een docent afwezig is vanwege klachten,
maar zich niet ziek voelt, zullen wij ervoor zorgen
dat de lessen gewoon doorgaan. De les zal dan zoveel
mogelijk plaatsvinden in het ingeroosterde lokaal.
Om deze lessen zo goed en rustig mogelijk te laten
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Alle leerlingen zijn ingedeeld in de
juiste Teams, deze zijn per vak en
klas aangemaakt.

HYBRIDE
ONDERWIJS
Zoals onze directeur al aangaf, het
is een bijzondere tijd. Leerlingen
zitten thuis, niet omdat ze zelf ziek
zijn, maar iemand in het gezin heeft
corona gerelateerde klachten of ze
zijn in afwachting van een test.
Docenten zijn verkouden, maar
mogen niet op school lesgeven.
Kortom, ze zijn niet altijd te ziek
om lessen te volgen. We hebben
als taak om de leerlingen dagelijks
en goed onderwijs te bieden. Na
een flinke voorbereiding zijn we
dan afgelopen week ook gestart
met het geven van hybride lessen
op Montessori College Arnhem.
Hybride onderwijs houdt in dat
een docent een deel van de les
en uitleg digitaal kan delen met
leerlingen via Microsoft Teams.

Hoe werkt het?
Als uw zoon of dochter coronagerelateerde klachten heeft, of
een huisgenoot, dan moeten zij
thuis blijven, ookal is hij of zij niet
ziek. Waarschijnlijk voelt uw zoon
of dochter zich goed genoeg om
lessen te volgen. Bij de ziekmelding
dient u dan bij de receptie of via
de Magister App, de code TW
(ThuisWerken) door te geven.

Wat verwachten we van uw
zoon of dochter?
Zodra de code TW is doorgegeven,
wordt er verwacht dat uw kind
klaar zit aan de start van elke les,
en online is op Teams.
Wanneer de leraar een les start,
is dit makkelijk te zien in het
desbetreffende
klassen
Team
dat voor iedere klas per vak is
aangemaakt.
Wanneer de uitleg geweest is,
checkt de docent nog even of er
vragen zijn en zal instructies geven
voor het verdere lesuur. De vakken
lo, bv en drama worden vanwege
het praktische element niet hybride
aangeboden.

Wanneer u de melding niet
doorgeeft, wordt ervan uit gegaan
dat uw zoon/dochter te ziek is om
online lessen te kunnen volgen.
De docent controleert aan de start
van de les of er leerlingen met de
code TW in het systeem staan,
wanneer dit het geval is wordt de
les via Teams gestart.

STAPPEN VOOR LEERLING
1. Log in op Microsoft Teams (Weet je niet meer hoe?
Neem snel contact op met je mentor)
2. Ga naar het goede klassenteam (klik links in de
paarse balk op Teams)
3. Wacht daar tot de docent de les start, er verschijnt
een paarse knop met ‘deelnemen’.
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ALS JE MONDKAP
MAAR GOED ZIT

Je hebt het vast ook gehoord
van minister-president Rutte:
binnenkort is het op middelbare
scholen verplicht om een
mondkapje te dragen. Tijdens
de lessen mag het af. De Eerste
Kamer vergadert hier op 26
oktober over.
Kort
daarna
zal
de
mondkapjesplicht officieel ingaan. Vooruitlopend op deze
landelijke plicht verwachten
we jou op de eerste schooldag
na de herfstvakantie al met een
mondkapje op school te zien.
Het blijft voor ons allemaal
wennen, maar samen gaat het
ons lukken.

Wedstrijd
Maar een mondkap hoeft
absoluut niet saai te zijn! Het
mag best een mode-statement
zijn, toch! Daarom hebben
we besloten om elke week
de leerling met het leukste
of origineelste mondkapje te
belonen met iets lekkers uit de
kantine!
Geef jezelf of je klasgenoot op
bij je mentor. Of plaats een foto
op insta @montessoricollege_
arnhem.
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ONDERBOUW
nieuws uit de

Start jaar tot nu
De start van dit schooljaar was gelukkig, zeker voor de nieuwe
brugklasleerlingen, redelijk normaal. Wel met afstand naar de
volwassenen, maar mét de hele klas en gewone afstand naar
elkaar toe.
Onze brugklassers lopen nu, na 7 weken, al redelijk zelfverzekerd
rond. Ze hebben kennis gemaakt met een nieuwe omgeving,
nieuwe mensen, nieuwe vakken, en onze Montessori manier van
leren. De tweede jaars zijn niet meer de ‘bruggers’ én de jongsten
in school en dat vinden ze best een fijn gevoel!
De leerlingen leren hun weg te vinden in de Montessori manier
van (samen)werken. Woorden zoals Bouwstenen, leren leren en
It’s Learning hebben jullie ongetwijfeld al gehoord.
Werken met bouwstenen wil zeggen dat de leerdoelen zijn
opgeknipt in kleine stukjes, die volgens routes doorlopen kunnen
worden. Leerlingen kunnen aan de hand van bijvoorbeeld
formatieve testjes, kiezen voor het passende niveau, werkvormen,
didactische ondersteuning, etc.
It’s Learning is, naast magister, een elektronische leeromgeving
waar leerlingen hun planners, didactisch ondersteunend
materiaal, etc. kunnen vinden. In het begin is dit voor leerlingen
wennen, maar ze vinden al snel hun weg daar. Voor ouders duurt
dit meestal iets langer.
In de eerste twee jaren werken de mentoren gericht aan het
aanleren van studievaardigheden, zoals leren leren, plannen en
organiseren, en wordt aandacht besteed aan groepsdynamiek.
Tijdens de mentorlessen hebben leerlingen hier al aan gewerkt.
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit jaar 1 hebben
inmiddels kennisgemaakt met de mentor tijdens de eerste
driehoeksgesprekken. Voor jaar twee-ouder(s)/verzorger(s) zal
de inschrijving hiervoor binnenkort open worden gezet.
Ik hoop voor onze leerlingen, dat we een zo gewoon mogelijk jaar
mogen hebben. Leerlingen, zeker in de kwetsbare puberleeftijd,
hebben elkaar nodig om te leren (ontwikkelen). Samen leren we
het wel!
Vriendelijke groet,
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw

Monti-Dagen
De montidagen voor de
onderbouw zijn leuk en speels
verlopen. We hadden prachtig
weer!
Een aantal tweedejaars klassen
zijn gaan survivallen bij van
Amerongen. Als afsluiting
mochten de leerlingen heerlijke
afkoelen in het water. Er zijn
leerlingen die hun grenzen
hebben verlegd tijdens deze
dagen. Zo zei een leerling
vooraf: “Ik durf echt niet te
klimmen op de klimwand,
mag ik alsjeblieft kijken?”
om vervolgens toch stoer een
broekje aan te trekken en wel
de klimwand te beklimmen.
De eerstejaars hebben een
heerlijke dag gehad in het
openluchtmuseum, zij hebben
daar verschillende moorden
opgelost. Op school zijn er
ook verschillende activiteiten
uitgevoerd. Zo hebben alle
eerstejaars een verhaal mogen
vertellen over een ‘dierbaar
ding’. Tijdens deze opdracht
was er ruimte voor emotie.
Leerlingen kwamen zo meer
over zichzelf en anderen te
weten.
De montidagen voor de
onderbouw waren leuk, gezellig,
competitief en leerzaam.
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BOVENBOUW
We zijn weer begonnen
We zijn dit schooljaar goed gestart met
de boekenpakketten vanuit ons eigen
leermiddelenfonds
van
Quadraam.
Wat
natuurlijk prettig was dat we de leerlingen weer
hele dagen in school hadden. Op dit moment is
het afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. We
hopen dat we nog lang fysiek onderwijs kunnen
geven aan onze leerlingen. Afgelopen week zijn
we gestart met het streamen van de lessen in
Teams, mocht een leerling met klachten thuis
zitten. Dat betekent dat een leerling vanuit huis
toch onderwijs kan volgen en door kan werken
ook met behulp van de studiewijzer in It’s
Learning. Mits je natuurlijk niet te ziek bent,
want dat kan natuurlijk ook.
We zijn dit jaar ook gestart in de 3 mavo en 3
havo-klassen met BYOD. Dat wil zeggen dat we
vragen van de leerlingen om een laptop mee te
nemen naar school. Leerlingen werken bij veel
vakken met opdrachten die digitaal zijn of waar
ze informatie moeten opzoeken en verwerken.
We merken nu dat weinig leerlingen een device
meenemen naar school, waardoor de docent
niet de les kan doen die digitaal was voorbereid.
Dat is natuurlijk erg jammer voor de les en de
leerlingen die wel een laptop meenemen. We
vragen dan ook dringend om uw zoon/dochter
in klas 3 een device mee te laten nemen. Zit uw
kind in klas 4 mavo, dan is een device bij veel

vakken ook nuttig. Meer informatie over BYOD
en een geschikt device vindt u op onze website.
We hebben de leerlingen in de montiweek in
3 mavo een geweldige week bezorgd met veel
uitdagende activiteiten. Het was reuzegezellig en
goed om elkaar op deze manier te leren kennen,
voor zowel leerlingen als docenten.
De leerlingen in 4 mavo en klas 3h hebben
de montiweek geopend met een project over
Ondermijning. Veel eyeopeners over hoe de
onderwereld voor jongeren soms gevaarlijk
dichtbij komt. De rest van de week hebben de
leerlingen een vliegende start gemaakt met hun
profielwerkstuk en afgesloten met een gezellige
bbq.
Op dit moment houden de mondkapjes en het
afstand houden in de klas ons veel bezig en gaan
we erover in gesprek met leerlingen. Het is zeker
niet makkelijk, maar we doen het samen en
voor elkaar, om ervoor te zorgen dat we zo lang
mogelijk de leerlingen in de school onderwijs
kunnen geven.
Suzanne de Kleyn en Edit Djini
Afdelingsleiders Bovenbouw

Profielwerkstukken
De leerlingen in het examenjaar zijn nu
bijna allemaal goed en wel begonnen met
het schrijven van de profielwerkstukken. De
afgelopen weken hebben de meeste groepjes hun
begeleiders opgezocht met allerlei interessante
onderzoeksvragen en hebben een plan van
aanpak gemaakt.
In dit najaar doen de leerlingen allerlei
onderzoek: Informatie opzoeken, interviews
afnemen, enquêtes organiseren en experimenten
doen. Al die informatie word dan uitgewerkt tot
een profielwerkstuk. Wanneer de eerste versie

op 23 november af is, krijgt iedereen feedback
op het werk en is er tot 17 december tijd om de
puntjes op de i te zetten. Wanneer het verslag in
orde is, krijgen de groepjes groen licht om het
onderzoek te presenteren.
Op 2 februari organiseren we een moment waarop
de groepjes hun werk aan elkaar presenteren.
Hoe deze dag er uit zal komen te zien is op dit
moment nog moeilijk te zeggen, hier zullen we
later meer over vertellen.
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BOVENBOUW
Monti-dagen
Topdagen in Overasselt!
Een midweek op kamp, een midweek weg zonder
ouders, een midweek waarin de leerlingen van
mavo 3 nog even mochten genieten van prachtig
zomerweer.
Op maandagochtend 14 september vertrokken
de leerlingen en mentoren op de fiets richting
Overasselt. Een prachtige route richting het
zuiden van Gelderland. Eenmaal aangekomen
op het kamp voelde het alsof je even helemaal
weg was van de bewoonde wereld, midden in de
prachtige natuur tussen de heidevelden.
Nadat alles en iedereen was geïnstalleerd kon
het kamp echt gaan beginnen. De eerste dag
begon nog even met wat ontspannen spelletjes
maar nadat de eerste nacht voorbij was begon
het avontuur echt: vlotten bouwen, zwemmen,
een klimbos, een hindernisbaan en tijd om met je
mentorklas door te brengen. Met een temperatuur
die tegen de 30 graden aanliep was het prima vol
te houden; het water waar de leerlingen konden
zwemmen was heerlijk verkoelend en de andere
activiteiten vonden plaats in de schaduwrijke
bossen rondom het kamp.

Ondanks dit sportieve dagprogramma kon de
energie van de leerlingen maar niet op. Dus ook
voor in de avond organiseerden de docenten een
spannende speurtocht in het bos. Vervolgens
kon iedereen bijkomen rondom het kampvuur
onder het genot van livemuziek.
Op de laatste avond heeft iedereen nog kunnen
genieten van een heerlijke barbecue. Het bleef
die avond nog lang onrustig op het kamp maar
toch stonden de leerlingen de volgende ochtend
weer fris en fruitig klaar om weer richting Arnhem terug te fietsen…
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BOVENBOUW
Monti-dagen
Monti-Dagen Havo4
Tijdens de Montidagen van 14 t/m 17 september
hebben de havo 4 leerlingen deelgenomen aan
allerlei activiteiten. Zo gingen zij o.a. naar het
Openluchtmuseum in Arnhem. Daar bezochten

zij in het binnenmuseum de Canon van Nederland
die hen mee nam langs de belangrijkste
gebeurtenissen, personen en voorwerpen
die bijgedragen hebben aan het Nederland
waar we nu wonen. In het buitenmuseum,
het museumpark, zijn allerlei authentieke en
historische gebouwen bezichtigd. Ieder gebouw
heeft zijn eigen boeiende geschiedenis en
interessante verhaal.
Tevens hebben de leerlingen deelgenomen
aan sportclinics onder leiding van topsporters
op Sportcentrum Papendal, het grootste
topsporttrainingscentrum van Nederland. De
leerlingen hebben deelgenomen aan BMX,
boogschieten, schermen en boksen. Het waren
heerlijke, ontspannende dagen waarin leerlingen
en mentoren van het havo 4 leerjaar elkaar beter
hebben leren kennen.

Monti-Dagen Havo5
In de week van 14 september werkte havo 5
aan het profielwerkstuk. Maandag tot en met
woensdag startte de dag met een introducerend
college over een deel van de onderzoekscyclus.
In de introweek van het schooljaar hadden de
leerlingen al duo’s gevormd en ze hadden hun
onderwerp bedacht.
Tijdens deze week gingen ze verder aan de
slag met het formuleren van de hoofdvraag,
de deelvragen en ze verzamelden bronnen om
antwoorden op vragen te vinden. Op dinsdag
gingen de leerlingen per klas naar de Rozet
waar ze een interactieve workshop kregen
over de kwaliteit van bronnenonderzoek. Het
auditorium van de Rozet was de workshoplocatie
en de leerlingen kregen zo ook een sneak preview
van hun toekomstige leven als student in de
collegezaal.

elkaar met tips voor het praktijkgedeelte van
het profielwerkstuk en benutten op deze wijze
elkaars netwerk. Dat was mooi om te zien.
Donderdag was het tijd voor ontspanning. De
bovenverdieping van het schoolgebouw werd
verduisterd en we gingen laser gamen. Docenten
en leerlingen streden samen om de eer. De grote
winnaar was Pepijn! De middag werd afgesloten
met pizza op het schoolplein. Het team kijkt
tevreden terug op leerzame en plezierige dagen.
Mentorenteam havo 5

Woensdagmiddag eindigde met een korte pitch.
De leerlingen presenteerden aan elkaar wat ze
gaan onderzoeken, welke vorderingen ze hadden
geboekt tijdens de Monti-week. Ze hielpen

6

