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“FIJNE
FEESTDAGEN EN
GEZOND 2022`

Laatst was ik in gesprek met een vriend en keken we
terug naar onze eigen middelbare schooltijd. Toen
ontstond de confrontatie met het hier en nu: stel je
de corona-maatregelen van de afgelopen 2 jaar eens
voor in je eigen jeugd. Een onwerkelijk beeld speelde
zich voor ons af… Ik voelde vooral beklemming en
boosheid. We bedachten hoe we daar dan het beste
van zouden maken. Ga er maar eens aanstaan. Onze
jongeren die bijvoorbeeld nu in het derde leerjaar
zitten, zij hebben eigenlijk geen ‘normaal’ jaar
gehad tijdens hun middelbare schooltijd. Door de
coronacrisis zijn veel relatief simpele dingen minder
vanzelfsprekend: gewoon sporten wanneer je dat
wil, winkelen, uitgaan etcetera. Jezelf als puber
ontdekken in alle vrijheden die lonken… Nu gaat het
steeds juist vooral om het beperken van contacten,
een grote prijs. Zeker voor onze jongeren! En nu dan
weer een mogelijke online periode van onderwijs.
Hoewel ik ook echt mensen spreek die er prima mee
om kunnen gaan, is eigenlijk in de hele maatschappij
ook een stroom van frustratie en onmacht zichtbaar.
Het gesprek moet mijns inziens ook kunnen gaan
over hoe lastig dit kan zijn. Aan de keukentafel, in
school, met je vrienden. Maak het bespreekbaar.

Ook heeft Corona indirect geleid tot een aantal
mooie verbindende initiatieven in en om de school.
Zo is er dit jaar een heuse kookclub van de grond
gekomen. Wekelijks wordt er door een groep
enthousiaste leerlingen en collega’s samen gekookt.
Een mooi voorbeeld van onderwijs met hoofd,
hart en handen! Ook de eigen huiswerkklas, waar
leerlingen met een kop thee en wat persoonlijke
aandacht onder begeleiding kunnen werken aan
hun taken, is een groot succes. Daarnaast vinden
er regelmatig sportieve activiteiten plaats en gaat
er een leesclub van start in de school. Allemaal
initiatieven die voortkomen uit het Nationaal
Programma Onderwijs. Deze zaken willen we ook
zeker duurzaam gaan borgen in de school.
Voor nu wens jullie allemaal hele fijne dagen, samen
met je dierbaren, en alvast een heel goed én gezond
2022!

Sander Luttje
Directeur

Hoe dan ook: we zetten er samen de schouders
onder en moeten ook de lichtpunten blijven zien.
Ondanks alle onzekerheden blijft de school ook
steeds weer een plek van verbinding, online
en offline! Ook in deze laatste week voor de
kerstvakantie, waar toch vrij abrupt een lockdown
werd afgekondigd, blijven we in contact met onze
leerlingen. Er ontstond spontaan het idee bij
een aantal collega’s om alle leerlingen toch nog
persoonlijk een hart onder de riem te steken. Alle
mentoren bezochten hun leerlingen aan de voordeur
met een kleine attentie. Toch nog een persoonlijk
tintje, wat zo past bij onze school!
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MCA BIBLIOTHEEK
De sectie Nederlands is begonnen met het oprichten
van de MCA schoolbibliotheek. Op deze manier
wordt het makkelijker leerlingen te stimuleren
om een boek te lezen. Een bibliotheek is geen
bibliotheek zonder boeken, en daar kunnen wij
uw hulp goed voor gebruiken! Heeft u thuis nog
boeken in de kast staan die u eigenlijk niet meer
gebruikt? En zou u deze willen doneren aan de
schoolbibliotheek? Dan zijn de boeken van harte
welkom!
Wij zijn op zoek naar jeugdboeken en volwassenenliteratuur. De volwassenliteratuur moet aan de
volgende eisen voldoen:
• Het moet een Nederlandstalig boek zijn geschreven
zijn door een Nederlandse of Vlaamse auteur
• Het moet ‘literatuur’ zijn (zie bijvoorbeeld www.
lezenvoordelijst.nl of www.leesadviezen.nl)
Mocht je twijfelen of een boek geschikt is of vragen
hebben over de schoolbibliotheek, neem dan contact
op met Liv Polman (l.polman@montessoriarnhem.
nl)

KERST DELIVERY
Tja, geen kerstborrel, geen kerstontbijt en een
stil schoolgebouw.. terwijl eigenlijk deze week de
school zou moeten bruisen van feestelijkheden en
gezelligheid. De lockdown gooide roet in het eten.
Maar dan zoeken onze docenten toch gewoon de
gezelligheid op! Deze week zijn onze docenten in dag
en dauw, met twee- of vierwielers bij onze leerlingen
persoonlijk thuis geweest! Even iets lekkers afgeven
en een kerstwens. Onze medewerkers werden op
hun beurt weer getrakteerd op lekkere gluhwein,
cadeautjes en een kerstwens!
Zo hebben we toch nog een fijne afsluiting voor de
kerstvakantie!!!
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nieuws uit de

school

Het einde van dit jaar nadert en we blikken even terug op een tijd
waarin Corona het vanaf de zijlijn helaas vaak wel spannend maakte.
Een spannende maand ook, want blijven we open of gaan we (eerder)
dicht...? We waren eerst opgelucht dat we ons onderwijs konden
verzorgen op de manier die het fijnste is, namelijk ‘live’. Helaas werden
we afgelopen zaterdag alsnog verrast door de harde lockdown die toch
ook de VO-scholen treft. We hopen na de vakantie wel weer open te
gaan en wachten met spanning de volgende persconferentie af.
We zien dat leerlingen en collega’s toe zijn aan vakantie. Voor veel
leerlingen is het opbrengen van motivatie voor schoolwerk hierbij meer
een thema dan voorheen, dat horen we ook van collega-scholen binnen
Quadraam. Vanuit het NPO is dat iets waar we bewuster aandacht
aan willen geven. Daarbij rijst de vraag wat leerlingen nodig hebben
om op school en thuis goed te blijven werken aan schoolzaken en het
belangrijkste, om met plezier naar school te gaan.
De Monti-uren worden steeds beter bezocht, maar nog niet zoals we dat
graag zouden willen. Op bepaalde momenten zien we dat meer leerlingen
de weg weten te vinden en bij sommige vakken meer dan bij andere. We
gaan met een kerngroep kijken hoe we deze uren nog beter neer kunnen
zetten zodat meer leerlingen baat hebben van de NPO-gelden.

MCA Kookclub
Sinds 3 november heeft het
MCA een heuse Kookclub. Zo’n
20 enthousiaste leerlingen uit
leerjaren 3 t/m 5 leven zich iedere
woensdagmiddag uit in de keuken.
Er is al veel lekkers gemaakt;
croque monsieur, mini-quiche,
brownie’s en Apfelstrudel.
Dit alles was ter voorbereiding op
22 december waar de kookclub
zich zou inspannen om High Tea
pakketten te maken waarvan de
opbrengst naar de Speelstoet zal
gaan, een lokaal goed doel. Het is
prachtig om zo passie voor koken
en bakken samen te brengen en
een maatschappelijke bijdrage te
kunnen leveren.

De bruisende activiteiten op het M-uur en de ondersteuning voor
executieve functies worden wel goed bezocht. Onder andere de
huiswerkklas, de kookclub, de spelletjesmiddag zorgen voor veel
tevredenheid en plezier. Daarnaast zijn we een schoolbibliotheek aan het
opzetten met een leesclub om het lezen onder leerlingen te bevorderen.
Deze week zouden we het eerste deel van het schooljaar afsluiten met
kerstdiner of ontbijt op school. Dat ging natuurlijk niet meer door. Veel
mentoren zijn daarom deze week erop uitgetrokken om de leerlingen te
verrassen met een kerstbezoekje aan huis. Even een moment om contact
te hebben met onze leerlingen en elkaar fijne feestdagen te wensen.
Fijne feestdagen!
Edit, Suzanne en Esther

KEUZECURSUS
SCHAKEN
Eén van de keuzecursussen die
leerlingen bij ons op school
kunnen volgen, is schaken. Deze
worden door onze docent Evy
Kalker gegeven. Aan het eind van
de cursus wordt er een wedstrijd
gehouden en dit jaar heeft Siet
docent Evy verslagen! Een hele
knappe prestatie!

Helaas kon door de lockdown het
uitdelen van de pakketten niet
doorgaan. Iedereen die een pakket
had besteld, heeft inmiddels een
mail van ons ontvangen. Hopelijk
kunnen we na de lockdown alsnog
de pakketten uitdelen.

OPBRENGST
HIGH-TEA KERST
We zijn in ieder geval overdonderd
door alle donaties en bestelde
pakketen. Met het bedrag van
€ 760, - gaan we speelgoed kopen
voor De Speelstoet in Arnhem bij
de lokale ondernemers.
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Voorlichting
nieuwe leerlingen
Voor alle bijna-brugklassers organiseren wij elk
jaar een aantal activiteiten om kennis te kunnen
komen maken met onze school. Ook in de
maand december zijn we al druk bezig geweest
met de voorbereidingen en we hopen dat ze,
ondanks corona, toch doorgang kunnen vinden.

voor deze informatieve avond via onze website.

De meeste activiteiten worden niet alleen door
docenten gedaan, maar ook door onze eigen
leerlingen. Want wie kan nu beter vertellen
aan een nieuwe leerling hoe de school is, dan
een leerling zelf! Zou jij graag mee willen
helpen? Stuur dan een berichtje naar Babette
Kolen, met je naam en klas, b.kolen-couzijn@
montessoriarnhem.nl.

Mini-lessen:
23 februari 2022*
Schrijf je vandaag nog in voor de mini-lessen via
onze website.

We zijn nog op zoek naar leerlingen die mee
willen helpen aan de Online Open Avond en het
Open Huis.
Ken jij bijna-brugklassers? Geef ze dan alvast de
volgende data door:

Open Huis:
5 februari 2022*
Kom de sfeer proeven op ons Open Huis.
Jullie zijn van harte welkom van 10:00 – 15:00

Montessori Moments:
Dinsdag 8 maart t/m vrijdag 11 maart
2022*
Ervaar alvast hoe het is om op onze school
te zitten en loop twee lessen met ons mee.
Houd onze website in de gaten voor meer
informatie
* Data en vorm zijn onder voorbehoud van de dan
geldende corona- maatregelen. Houd onze website in de
gaten voor wijzigingen en updates.

Online Open Avond:
27 januari 2022* 19:00 - 20:30
Ervaar onze school vanaf de bank! Krijg
antwoord op al je vragen door ons digitaal
webinar te volgen! Meld je vandaag nog aan
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DECANEN

nieuws van de

OPROEP: HELP ONZE LEERLINGEN MET HUN
TOEKOMST-KEUZES
Nu het land weer op slot zit, wordt het voor
de leerlingen nog moeilijker om zich te blijven
oriënteren op hun toekomst. Veel open dagen en
meeloopdagen zijn online en ook het vinden van een
stage is ontzettend moeilijk.
Normaal gesproken organiseren wij elk jaar een
beroepenmarkt, waarin de ouders van onze leerlingen
een standje krijgen en leerlingen rondlopen om deze
ouders vragen te stellen over hun beroep. Ook deze
beroepenmarkt is dit jaar niet doorgegaan.
Vanuit het Montessori-gedachtegoed van leren
binnen en buiten school, willen we leerlingen graag
blijven stimuleren tot nadenken over hun toekomst
en ontdekken wat er bij ze past. In de eerste jaren
gaat dat vooral op het ontdekken van de wereld
buiten school (wat is dat nou eigenlijk, werken?), in
hogere jaren komen ook profielkeuze en studiekeuze
om de hoek kijken.
Vanuit de LOB-methode waar wij op school mee
werken (Trinn) zijn onze leerlingen dit jaar al gestart
met stagelopen, interviews houden, etc. Wij zien hoe
spannend het voor veel leerlingen is om zelf contact
te leggen, waardoor sommige leerlingen er liever
voor kiezen om deze stages en interviews binnen hun

eigen kring te houden, terwijl ze liever iets anders
zouden doen. Kunnen jullie ons helpen die kring te
vergroten?
Als ouders van onze leerlingen vormen jullie
natuurlijk een enorm netwerk van allerlei soorten
beroepen. Als leerlingen al weten dat de persoon die
zij bellen of mailen open staat voor een interview, of
zelfs een stage, wordt de drempel enorm verlaagd.
Zeker als ze weten dat jullie zelf ook kinderen op onze
school hebben.
Mogen onze leerlingen contact met u opnemen voor
een interview en/of stage? Laat via deze link uw
gegevens achter.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Errol en Els
Decanen

STUDIEKEUZE HAVO 5
Reminder: inschrijven met numerus fixus
Leerlingen die volgend jaar een studie willen gaan doen met een numerus fixus moeten vóór 15 januari
inschrijven via studielink. Denk eraan dat hiervoor een DigiD nodig is. Het aanvragen hiervan kan enkele
dagen duren. Voor welke studies dit geldt, vind je in deze pdf.
Handige links omtrent studiekeuze
Informatie voor ouders wiens kind gaat studeren
Informatie over studiefinanciering
Informatie over alle opleidingen en open dagen
Informatie over het zinvol inrichten van een tussenjaar
Inschrijven voor een vervolgopleiding
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ONLINE OUDERAVONDEN
over opvoeden en alcohol, roken, drugs,
gamen of somberheid
Wil je graag
hier
deelnemen? Klik hier.
Je kunt je uiterlijk tot 3 dagen
voor de avond aanmelden.

•
•
•
•
•

Is het nog gezond dat mijn kind zoveel achter z’n spelcomputer zit?
Moet ik alcohol drinken verbieden of gaan ze het dan juist doen?
Is drugsgebruik onder jongeren normaal?
Mijn kind is de laatste tijd zo somber, hoe kan ik helpen?
Hoe pakken andere ouders dat aan?

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Veel ouders lopen met vragen rond over deze thema’s.
Daarom organiseren IrisZorg en Pro Persona digitale ouderavonden over deze onderwerpen.

Deze ouderavonden zijn laagdrempelig, gratis en je hoeft de deur niet uit.

DATA

Wil je alvast een preview? De preventiewerkers van IrisZorg zetten de
filmpje alcohol
belangrijkste tips op een rijtje: Filmpje
alcoholroken
rokendrugs
drugsen
enpubers
pubers.

Roken, drinken en drugs
(ouders klas 1 en 2)
Woensdag 2 februari 2022

MEER INFORMATIE
Meer informatie vind je op de site www.helderopvoeden.nl,
www.iriszorg.nl/preventie en www.propersonaconnect.nl.
Vragen? Mail naar preventie@iriszorg.nl.

Roken, drinken en drugs
(ouders klas 3 en hoger)
Woensdag 9 februari 2022
Somberheid, angst en stress
(voor alle ouders)
Woensdag 16 februari 2022
Gamen (voor alle ouders)
Woensdag 23 februari 2022
De avonden zijn van 19:30 tot
21:00 uur.

