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“DE
KRACHT
VAN
RELATIE”
Als er iets is wat in deze tijd naar boven komt,
dan is het de kracht en betekenis van de relatie!
Niet alleen zijn wij mensen ‘groepsdieren’
die simpelweg behoefte hebben aan sociale
interactie in ons dagelijks leven, ook in
leerprocessen is deze relatie belangrijk.
Deci en Ryan (hoogleraren in de psychologie
en sociale wetenschappen) wijzen in hun
zelfdeterminatietheorie -naast autonomie en
competentie- relatie aan als één van de drie
basisbehoeften. Als in de juiste mate voldaan is
aan de behoefte aan autonomie (het zelf kunnen
en doen), competentie (geloof en plezier in eigen
kunnen) én relatie (verbinding, zien en waarderen) is
er sprake van motivatie, welbevinden en zin in leren.
School is natuurlijk dé ultieme plek waar aan
relaties wordt gebouwd! Vriendschappen voor
het leven ontstaan, maar ook de aanwezigheid
van het zo belangrijke contact tussen leerlingen
en volwassenen. Dit gebeurt vooral door het
beschikbaar zijn, het bieden van een luisterend oor,
het geven van vertrouwen. Luc Stevens (pedagoog)
formuleerde het eens zo mooi: ‘Zonder relatie geen
prestatie’.

alle ballen in de lucht houden. Ga er maar aan staan!
Zijn we ons ondertussen wel voldoende bewust van
de enorme creativiteit die we met zijn allen laten
zien? Ook in deze tijd zoeken we naar wat mogelijk
is om relatie te bewerkstelligen, om contact te
houden, tot leren te komen. Laten we dat niet uit het
oog verliezen! Ik pleit er voor om vooral ook trots te
zijn op de veerkracht die we zien bij onze kinderen,
bij elkaar. Laten we aandacht hebben voor wat
wél lukt, wat goed gaat en ons vooral niet te laten
dicteren door ‘achterstandsdenken’. De mens is een
doorzetter en leert een leven lang, deze kant mag
best eens wat vaker in de spotlight staan!
Warme groet

Sander Luttje
Directeur

Tja, en dan zijn we ineens al bijna een jaar en twee
lockdowns verder, en ziet het ‘speelveld’ er heel
anders uit. Sociale restricties, regels, ‘dat wat niet
mag’. Onze examenleerlingen zijn op school, maar
toch wel in een andere sfeer/setting. Tegelijkertijd
hebben alle andere leerlingen al een aantal weken
enkel online contact met hun docenten, en vaak ook
met elkaar. Dat doet automatisch iets met het begrip
relatie.
Soms is de rek er gewoon even uit, en lijkt het
thuis moedeloos: kinderen die even stoom moeten
afblazen, spanningen, ouders die (thuis-)werken,

1

OPEN HUIS
Januari staat bij ons altijd
in het teken van het Open
Huis. Dit jaar is dat niet
heel anders. Alleen hebben
we moeten zoeken naar een
compleet andere invulling
door de coronamaatregelen.
In oktober werd al bekend
gemaakt
dat
het
fysieke
Open Huis dit jaar niet kon
plaatsvinden. Maar hoe help je
dan al die leerlingen uit groep
8 een keuze maken voor een
middelbare school? Met die vraag
als uitvalsbasis zijn we aan de slag
gegaan.
VR-Tour
Het grote voordeel van het Open
Huis is dat je de bezoekers echt
een kijkje in de school kan laten
nemen. Hoe zien de lokalen eruit?
Waar kun je pauze nemen? Is
de school groot? Kun je de weg
makkelijk
vinden?
Allemaal
vragen die iemand heeft, als
hij voor het eerst bij ons op
school komt tijdens zo’n Open
Huis. Maar als jullie niet naar
school kunnen komen, dan komt
de school gewoon naar jullie
huiskamer!
In december hebben we dan ook
een VR-Tour gemaakt. Niet alleen
voor nieuwe leerlingen, maar
ook zeker voor jullie! Loop eens
zelf een rondje door de school.
Kunnen jullie wel alles vinden?
Of zijn er nog plekjes in de school,
die jullie nog niet kenden? In
sommige lokalen en ruimtes
zijn er filmpjes te zien van onze
collega’s en van onze leerlingen.
De VR-tour is te vinden op onze
website en via de deze link.

Open Huis

We gaan dit jaar volledig digitaal! Op deze ochtend gaan we
in een webinar met docenten
en leerlingen alle ins en outs
bespreken van onze school,
live online te volgen door jullie
én met jullie! Wat zijn onze
onderwijsmogelijkheden?
Wat
houdt Montessori Onderwijs in?
Hoe ziet een eerste jaar eruit?
Om het half uur komt er een
ander thema aan bod, dat steeds
besproken wordt door een
tweetal collega‘s en een tweetal
leerlingen.

Tijdens het webinar krijgen
leerlingen van groep 7 en 8 samen
met hun ouders de mogelijkheid
om via de chat vragen te stellen.
Deze
vragen
zullen
gelijk
beantwoord worden door ons
panel van docenten of komen in
het webinar aan bod.
Meekijken? Dat kan! Ga daarvoor
naar onze website:
www.montessoriarnhem.nl/
openhuis
Ken je ouders en leerlingen uit
groep 8 en weten ze nog niet voor
welke school ze gaan kiezen?
Vertel ze dan over ons Open Huis!

Naast het Online Open Huis bieden we leerlingen uit groep 7
en 8 ook de kans om met ons kennis te maken tijdens
Mini-lessen
Deze vinden plaats op woensdag 24 februari, van 14:30 16:00. Aanmelden kan via onze website.
Montessori Moments
Tijdens deze dagen krijgen de leerlingen de gelegenheid om
lessen in het echt te ervaren! Ze mogen twee echte lessen
bijwonen op één van de volgende dagen: 25 of 26 februari, 1,
2, 3, 4 of 5 maart. Aanmelden kan via onze website.
* Data en vorm zijn onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen. Houd
onze website in de gaten voor wijzigingen en updates.
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CAMBRIDGE
EXAMS

Op zaterdag 5 december
hebben dertien leerlingen
van onze school deelgenomen aan een Cambridge
Exam. Vijf leerlingen hebben
het First Exam (B2 niveau)
en acht leerlingen hebben het
Advanced Exam (C1 niveau)
gedaan. Elk examen bestond
uit vier onderdelen: Reading
and Use of English, Writing,
Listening en Speaking.
De examens werden afgenomen
door Zwiers Language Training,
die hiervoor een licentie hebben
van de Cambridge organisatie.
Uiteraard waren er ook docenten
Engels van onze school aanwezig
om de leerlingen moreel te
ondersteunen. De organisatie
verliep prima. De dag begon
om 8:30 en rond 16:00 uur was
iedereen klaar. Nu zes weken
wachten op de uitslag! Zodra
de certificaten er zijn, volgt er
nog een feestelijke uitreiking op

school, als de omstandigheden dit
toelaten tenminste!
Dit was het tweede jaar dat we
een Cambridge Exam programma
hebben aangeboden. Vorig jaar
zijn alle leerlingen geslaagd op
het niveau waarop ze examen
hebben gedaan. In Deeltaak 3 en
4 van dit schooljaar gaan we weer
leerlingen werven die willen gaan
meedoen met de volgende ronde.
De lessen en begeleiding starten
dan in Deeltaak 5 en gaan door in
Deeltaak 6 en Deeltaak 1 en 2 van
volgend schooljaar.
We merken dat we elk jaar wel
een aantal leerlingen hebben
die een dusdanig niveau van
Engels hebben dat ze meer
uitdaging zouden aankunnen.
Het kunnen aanbieden van een
Cambridge examen is voor deze
leerlingen een prima motivatie
om hun Engels niveau nog
meer te verbeteren. Het past

ook binnen de doelen die we
als school hebben: het leveren
van maatwerk, differentiatie
en uitdaging. Op de website
kiesjenieuweschool.nl
staat
hierover het volgende: “Of is
Engels je lievelingsvak? We
helpen jou je talenten te ontdekken en verder uit te bouwen”.
Cambridge examens zijn internationaal
erkend.
Sommige
vervolgopleidingen vragen van
leerlingen een bepaald niveau
van Engels. Dit wordt natuurlijk
aangetoond door het cijfer op
het diploma, maar een extra
bewijsstuk als een Cambridge
certificaat voegt hier wel iets aan
toe. De voorbereiding voor de
examens doen we hier op school
met onze eigen docenten. De
examens zelf worden centraal
afgenomen op een vast moment
in het jaar, gewoon bij ons op
school.
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ONTWIKKELINGEN
Natuurlijk vraagt covid-19 van school en haar
medewerkers veel aandacht en flexibiliteit,
toch is het belangrijk om tegelijkertijd ook
vooruit te blijven kijken en koers te houden.
De teams werken permanent aan de ontwikkeling
van ons Montessori-onderwijs. We besteden
onder andere aandacht aan wat een les een goede
Montessori-les maakt, de doorontwikkeling van de
driehoeksgesprekken (nu online), en het realiseren
van meer keuzes voor leerlingen. Een aantal
collega’s is gestart met het nadenken over de eerste
contouren voor een nieuwe mavo-leerroute. Hierin
wordt onder andere de verplichte invoering van een
praktijkvak op de mavo opgenomen, het bieden van
meer ruimte voor eigen keuzes, en leren binnen en
buiten de school. Natuurlijk worden onze leerlingen
hierin ook meegenomen!
Ook gedurende dit bijzondere jaar blijft ons team
zich bijscholen. Een aantal mentoren volgde een
training bij de Montessori-academie. Tevens is
onze school dit jaar, het tweede jaar van meerjarig
scholingstraject `didactisch coachen´ ingegaan.
Didactisch coachen is een doelgerichte wijze van
coachen en feedback geven door leraren op een
manier die motivatieverhogend en leerbevorderend
werkt.
Een groep collega’s is begonnen met het nadenken
over ons nieuwe schoolplan. Natuurlijk willen wij
daar ook leerlingen en ouders bij gaan betrekken!
Binnenkort zal er een online world café worden
georganiseerd waar wij input van ouders en
leerlingen vragen. Naar verwachting zal dit in
de maand maart plaatsvinden, exacte datum en
uitnodiging volgt nog.
Mocht je dit absoluut niet willen missen en je nu
alvast willen opgeven, dan kan dat uiteraard, stuur
dan even een mailtje naar Babette Kolen: b.kolen@
montessoriarnhem.nl
Kortom: ook in deze coronatijd staan we niet stil en
houden we koers in onze Montessori-ontwikkeling.

MR OP HET MCA
Op het MCA is er, net als op alle andere
scholen, een medezeggenschapraad (MR).
De MR bestaat uit zowel een oudergeleding,
een personeelsgeleding en uit leerlingen.
De MR is een belangrijke gesprekspartner van de
directie van het MCA. In een achttal vergaderingen
per jaar bespreken wij allerhande zaken die te
maken hebben met het onderwijs en de school.
Zo kan de MR om advies gevraagd worden als
de school coronamaatregelen in de praktijk
moet brengen. Maar ook praten we mee over
onderwijsontwikkeling, over verbeteringen aan het
gebouw, enz. Daarnaast kunnen we als MR ook zelf
onze input geven. Zo komen leerlingen vanuit de
leerlingenraad met goede tips en vragen, die kunnen
leiden tot positieve veranderingen in de school.
Naast advies heeft de MR ook inspraak op
bepaalde zaken. Zo geven wij instemming op
overgangsnormen, (veranderingen in) lestijden
en kwt. Ook hebben we inspraak als het gaat om
taakbeleid voor personeel bijvoorbeeld.
De huidige MR bestaat uit 4 docenten, 1 OOP
(Onderwijs Ondersteunend Personeel)-lid, 3
ouders (waaronder de voorzitter) en 2 leerlingen.
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar.
Notulen en agenda kunt u als betrokken ouder dan
ook altijd in zien. Mocht u eens willen lezen wat er
zoal besproken wordt in zo’n vergadering, kunt u
ons bereiken via de mail: mr@montessoriarnhem.
nl. Ook voor vragen, of input voor de vergadering
kunt u dit mailadres gebruiken. En mocht u
interesse hebben om zitting te nemen in de MR, bij
vacatures plaatsen wij een oproep in de nieuwsbrief
of op de website.
Namens de MR,
Ronny Harmsen (secretaris / docent Nederlands)
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ONDERBOUW
nieuws uit de

Winterperiode in de onderbouw
Wat gaat het jaar alweer snel en wat is het een raar jaar!
Gelukkig gaan een aantal dingen wel zoals normaal en maken
we in de andere gevallen er het beste van!
Sinterklaas hebben we met jullie in de onderbouwklassen
gevierd met leuke activiteiten samen met de mentor. Ook de
goede man zelf kwam nog even langs.
De kerstboom heeft weer bij de entree van school gestaan en
was prachtig versierd door een aantal leerlingen in de kleuren
van school. In de boom werden wensen van jullie, leerlingen,
en collega’s opgehangen. De meest opgeschreven wens was
of corona mocht stoppen! Onze kerstactiviteit (de heuse
kerstmarkt voor een goed doel) mocht dit jaar niet doorgaan.
Dit is altijd een mooie, warme en heel gezellige bijeenkomst,
waarbij wij het erg leuk vinden om ouder(s)/verzorger(s),
opa’s en oma’s, buren en andere mensen in school te mogen
begroeten. Volgend jaar zeker weer!
Door de online lessen, zijn er veel nieuwe manieren van werken bij gekomen. We kenden It’s Learning, onze
elektronische leeromgeving, en magister, ons online registratiesysteem, al. Een aantal collega’s maakte al
gebruik van Lesson-up, een leuke, leerzame manier van (online-)lesgeven. Nu zijn daar meerdere vormen
en manieren bijgekomen, ook om online te testen (Quay, Exam.net, etc.). Als jullie als ouders het niet meer
begrijpen, vraag gerust jullie kinderen, zij hebben het vaak vrij snel door.
Jullie hebben gemerkt dat wij proberen te doen wat het belangrijkst is, enerzijds de leerstof die ertoe doet,
anderzijds veel aandacht voor het alleen thuis werken en leren zonder je vrienden om je heen; stop met
onzin, doe wat de bedoeling is (zoals Frank Weijers zegt).
We merken dat veel jongeren die thuis zitten in deze periode, last ondervinden van het ‘alleen’ zijn. Vaak
zijn er wel anderen thuis, maar niet de eigen vrienden, die juist in deze fase zo essentieel zijn. Maria
Montessori zegt over deze leeftijd dat jullie als leerlingen ons minder vaak de vraag stellen “Help mij het zelf
te doen”, maar meer de vraag “Laat me het zelf doen”. Voor velen herkenbaar, denk ik.
Blijf als leerling vooral in beweging, de challenges van de gymsectie kunnen hier misschien aan bijdragen.
Het zorgt dat je je beter in je vel voelt zitten (mocht dat nu iets minder zijn). En je kunt natuurlijk als ouder
altijd mee doen.
De eerste ronde met driehoeksgesprekken is alweer achter de rug. Mooie gesprekken zijn gevoerd.
Zeker in een periode als deze vinden we het belangrijk in contact te blijven met jullie. Bij de komende
driehoeksgesprekken zullen we wederom de voortgang bespreken en in leerjaar 2 ook een voorlopig
advies uitbrengen over de keuze van volgend jaar, mavo of havo. Dit advies zal, na de rapportvergadering
met docenten, per brief naar huis worden verstuurd en vervolgens in het driehoeksgesprek weer worden
besproken.
Namens ons onderbouwteam wens ik jullie wellicht nog wat sneeuw en op naar een mooi voorjaar!
Esther Lucassen
Afdelingsleider onderbouw
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BOVENBOUW
MAVO
Midden in de lockdown
Het is al veelvuldig genoemd, het is
momenteel een rare tijd. Op dit moment
is de school gesloten, behalve voor de
examenleerlingen. Daar zijn wij en de
leerlingen erg blij mee, zodat we deze
groep fysiek onderwijs kunnen bieden
en ze goed kunnen voorbereiden op het
examen. Daarnaast is het sociale aspect ook
belangrijk, om elkaar te zien en bij te kunnen
kletsen. Dat is voor veel andere leerlingen nu
niet mogelijk en voor velen ook lastig.
De komende week zullen de voorexamenklassen
3mavo en 4havo weer voor het eerst sinds december
op school komen voor de schoolexamens. Er zal
dan vast ook het nodige bijgekletst worden. Voor de
3mavo leerlingen gaan we iets op touw zetten om
de toetsweek af te sluiten met een gezellige online
pubquiz. De mentoren van 3mavo zijn druk bezig
met de voorbereidingen hiervoor.
Ondertussen lopen veel andere zaken en
ontwikkelingen gewoon door. We zijn in het najaar
met de docenten bezig geweest om het KWT-uur
om te vormen en zijn een pilot gestart. De eerste
verandering was het verschuiven van het lesuur
naar het einde van de dag, waarbij de leerlingen
twee vaste dagen per week KWT hebben, met alleen
leerlingen uit hetzelfde leerjaar. De leerlingen
konden dan in kleinere groepen aan het einde
van de dag bij docenten werken aan een vak naar
keuze. Waar nodig, konden leerlingen hulp vragen
aan de docent of verder werken aan hun huiswerk.
Momenteel ligt dit door de lockdown stil en we
bekijken nog hoe we KWT weer op kunnen pakken
na de heropening van de scholen.

De
examenleerlingen
gaan
de
komende
driehoeksgesprekken in gesprek over de voortgang,
de aanpak van de centraal examens en daarnaast
is de vervolgopleiding een belangrijk thema.
Belangrijk om te weten is, dat je je voor een MBO
uiterlijk op 1 mei moet hebben ingeschreven en een
doorstroomdossier hebben ingevuld.
De aanwezigheid en het actief meedoen met de
online lessen is voor sommige leerlingen lastig.
Het checken en bij de les houden is voor docenten
ook best een klus. Docenten vragen leerlingen
zich te melden door middel van de camera, chat
of mondeling. Via LessonUp zien docenten ook
of leerlingen met de les meedoen. We noteren
leerlingen die niet actief aanwezig zijn als absent
in Magister en houden het verzuim bij. De
verzuimmedewerker stuurt een bericht via de mail
als er veelvuldig verzuim is geconstateerd.
Tenslotte wil ik mijn waardering uiten voor de
docenten in onder andere mijn team en de rest van
de school. De talloze, creatieve manieren waarop
zij hun (online) lessen vormgeven, en in veel
gevallen zowel fysiek als online onderwijs (op 1,5m)
combineren, vind ik bewonderenswaardig.
Edit Djini,
Afdelingsleider mavo

Profielkeuze is een actueel thema in leerjaar 3. In
februari zullen de leerlingen van 3 mavo moeten
gaan nadenken over welke examenvakken zij gaan
kiezen en een voorlopige keuze doorgeven. De
boekjes met uitleg hierover zijn naar de ouders
gestuurd en het is goed om daar al samen naar te
kijken en met elkaar over te praten. Op de komende
driehoeksgesprekken (eind februari) zal dit ook een
van de gespreksonderwerpen zijn.
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BOVENBOUW
HAVO
Bewogen tijden
Het zijn bewogen tijden voor de leerlingen in alle
leerjaren, maar we blijven de moed erin houden. De
komende periode gaan de leerlingen in havo 3 aan
de slag met het kiezen van hun profiel. Voor de ene
leerling is het al helemaal duidelijk wat het moet
worden, voor de ander is het nog een zoektocht. We
hopen dat er thuis vooral gesproken wordt over wat
de leerlingen leuk vinden, waar ze goed in zijn en
wat ze willen ontwikkelen. Dat zou een goede basis
voor een passend vakkenpakket moeten zijn.
Voor de leerlingen in havo 4 zijn we bezig met het
ontwikkelen van een rooster, waarbij ze meer keuze
hebben in het volgen van een deel van de lessen.
In het rooster willen we verplichte instructieuren inroosteren en daarnaast begeleidingsuren,
waarbij leerlingen kiezen voor welke vakken ze
deze begeleidingsuren willen volgen. We hopen
de leerlingen hiermee meer maatwerk te kunnen
bieden. Op 12 januari is hierover een voorlichting
voor ouders geweest, waarbij we vertelden dat
we in deeltaak 4 zouden starten. Helaas zorgt de
lockdown voor onzekerheid rondom de invoering
van deze ontwikkeling. Zodra er meer bekend is
over de duur van de lockdown en de manier waarop
we daarna weer naar school kunnen, zullen we ook
communiceren over de start van dit traject.

De leerlingen in havo 5 zijn nu echt begonnen
aan het laatste halfjaar op het MCA. Net voor de
kerstvakantie hebben we gehoord dat het centraal
examen er dit jaar iets anders uit zal zien. De
leerlingen gaan, met mentor en ouder(s), kiezen
welke examens ze op welk moment gaan maken.
Ondertussen gaan er ook weer stemmen op om de
eindexamen in deze vorm niet door te laten gaan.
We begrijpen dat deze onzekerheid voor leerlingen
voor stress kan zorgen en we hopen dan ook dat er
snel duidelijkheid komt, zodat we de schoolcarrière
van de leerlingen in havo 5 op een passende manier
kunnen gaan afsluiten.
Suzanne de Kleyn
Afdelingsleider Havo, bovenbouw

Profielkeuze-avond
Op 12 januari stond er een profielkeuze-avond
gepland voor onze leerlingen uit Mavo3 en Havo3.
Tijdens deze avond kregen de leerlingen en
hun ouders uitleg over de profielen en over het
vakkenpakket dat binnenkort moet worden gekozen.
Door de lockdown kon het fysiek niet doorgaan,
maar wel in Teams!
De decanen hebben samen met andere collega’s een
presentatie gemaakt en het unieke aan deze avond:
collega’s hebben verteld over hun profielkeuze
aan de leerlingen en waarom ze daar voor gekozen
hadden!
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BEROEPENMARKT
“Hoe kun je een toekomstkeuze maken als je
niet weet wat er allemaal bestaat”?

leerlingen die overal door de school konden
rondkijken bij de verschillende beroepen.

Vanuit deze gedachte organiseren we jaarlijks
de beroepenmarkt op onze school. Dit jaar op
donderdag 10 december. Tijdens deze markt
maken de leerlingen vanaf de derde klas kennis
met verschillende beroepen. Soms zijn het bekende
beroepen, maar vaak zijn het beroepen waar je als
leerling nog niet mee in aanraking bent gekomen
en daarom ook nooit hebt over nagedacht of dit
misschien wel een interessante richting zou kunnen
zijn voor de toekomst. Wist u op de middelbare
school al wat u later wilde worden? Maar bent u
dat uiteindelijk ook geworden? Voor de meeste
mensen zal het antwoord hierop ‘nee’ zijn. Dit kan
allerlei redenen hebben, maar vaak betekende het
simpelweg dat u nog niet had nagedacht over het
bestaan van dat beroep.

Gelukkig konden we door gebruik te maken van een
digitale applicatie toch zoveel mogelijk de realiteit
evenaren. Tijdens de beroepenmarkt konden
leerlingen vanuit huis rondlopen over een digitale
vloer en zagen ze de stands van bovenaf… Een soort
computerspel, maar dan met échte mensen.

Door leerlingen met zoveel mogelijk beroepsgroepen
in aanraking te laten komen, wordt het een stuk
eenvoudiger om voor te bedenken welke richtingen
hen aanspreken en welke niet… of in ieder geval een
stuk minder.

Alle ouders hadden hun eigen ingerichte digitale
stand en vertelden daarin over het beroep dat zij
uitvoeren. Leerlingen stelden hun vragen en vonden
het ontzettend interessant om weer allerlei nieuwe
beroepen te ontdekken.
Het was voor iedereen een spannende, nieuwe maar
erg leuke ervaring! We kijken met een goed gevoel
terug op deze beroepenmarkt en zijn ontzettend
blij dat we onze leerlingen, ondanks deze lastige
periode, toch zo goed mogelijk hebben kunnen
helpen met het nadenken over hun toekomst!
Els en Errol
Decanen

Tijdens de beroepenmarkt vertellen ouders van
onze leerlingen met ontzettend veel enthousiasme
en passie over hun beroep om leerlingen aan
het denken te zetten en kennis te laten maken
met allerlei verschillende beroepsgroepen. Deze
keer moest het natuurlijk allemaal anders dan
gebruikelijk. Helaas even geen echte stands en
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