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Sander Luttje
Directeur

“WE STAAN 
NIET STIL OP 
HET MCÀ

Iets langer dan een maand geleden werd de wereld 
op zijn kop gezet door de oorlog in Oekraïne. Het 
is je niet goed voor te stellen wat iemand uit een 
oorlogsgebied door moet maken. De onmacht, angst, 
ongevraagde haatzaaierij. Vrouwen en kinderen die 
op de vlucht slaan, mannen die achterblijven om 
te vechten. Hoe moet het wel niet zijn om dat als 
kind of puber mee te maken? Wat betekent dit voor 
de landen in Europa, voor de toekomst? Hoe werkt 
beeldvorming door de media? Allemaal vragen die 
ons op school bezighouden. Het kunnen bieden 
van de nuance daarin vind ik belangrijk. Er wordt 
dan ook veel over gesproken en veel mensen willen 
iets doen. Ook komen wij als school in actie voor 
Oekraïne, in het bijzonder voor de kinderen die 
opgevangen (gaan) worden in onze regio. Zoals jullie 
al in de mail en op onze website hebben kunnen 
lezen, hebben we op vrijdag 18 maart een Benefiet 
Dinershow georganiseerd. Een prachtig initiatief 
van leerlingen en onze collega’s. Een deel van de 
opbrengst is inmiddels al besteed aan rugzakken en 
schrijfbenodigheden voor de Oekraïnese leerlingen.  
Verderop in deze nieuwsbrief kun je er nog meer 
over lezen.

Ondertussen draait de wereld door en natuurlijk ook 
het schoolse leven. In de afgelopen periode waren 
er veel activiteiten in onze school. Zo rondden onze 
examenleerlingen hun profielwerkstukken af d.m.v. 
presentaties, deden we mee aan de week zonder 
vlees, waren er examenvoorstellingen drama en 
vond de tweede ronde driehoeksgesprekken plaats. 
Door alle commotie zou je haast vergeten dat we 
ook nog in een corona-pandemie zitten. Inmiddels 
zijn zo goed als alle corona-maatregelen afgeschaft 
en vindt het ‘gewone’ leven weer doorgang. Toch is 
de corona nog niet helemaal weg. Er zijn momenteel 
nog regelmatig collega’s en leerlingen afwezig door 
een besmetting. Dat zal nog wel even doorlopen, 
maar het is voor iedereen fijn dat de beperkingen zo 
goed als weg zijn!

Ook stond de afgelopen periode in het teken 
van de kennismakingsactiviteiten voor groep 8 
leerlingen. Na een zeer succesvol webinar (open 
avond), konden we gelukkig de leerlingen fysiek 
ontvangen voor een open dag. In kleine groepjes 
verkenden zij de school en gingen in gesprek 
met onze docenten en leerlingen. De periode van 
kennismakingsactiviteiten werd op 23 februari 
afgesloten met de minilessen. Ook ouders hebben 
toen de mogelijkheid gekregen om rondgeleid 
worden door onze leerlingen, de allerbeste 
ervaringsdeskundigen! We kijken terug op geslaagde 
activiteiten. Nieuwe leerlingen hebben zich kunnen 
aanmelden tot en met 15 maart. Momenteel is de 
administratie druk bezig met het verwerken van alle 
aanmeldingen en dan kunnen we gaan beginnen 
met het maken van nieuwe klassen. We hebben er in 
ieder geval veel zin in om al die nieuwe leerlingen te 
mogen verwelkomen in onze school!



Voor mij houdt dit in dat ik, per 1 juni aanstaande, 
aan de slag ga als adviseur en trainer/coach bij 
‘1801’, de fusieorganisatie van Marant-interstudie 
en onderwijsadvies. In de functie ga ik me vooral 
bezighouden met ontwikkeltrajecten rondom 
leiderschap, verandervraagstukken en de coaching 
van leidinggevenden. 

Hiermee zet ik een hele mooie stap in mijn 
loopbaan die aansluit bij mijn ontwikkeling de 
afgelopen jaren, waar ik naast het schoolleiderschap 
verschillende leidinggevenden coachte en de 
opleidingen vo-managementcoach en coach-
practitioner afrondde. 

Dit betekent dus dat ik het Montessori College zal 
gaan verlaten. Ik kijk terug op een ontzettend mooie 
en fijne tijd op een prachtige school! Het bruist op 
het MCA en ik heb de afgelopen jaren genoten van 
de vele mooie gesprekken en ontmoetingen met 
leerlingen, collega’s en ouders. Heel graag kom ik 
jullie in de toekomst nog eens tegen.

Bij deze dus mijn allerlaatste stukje voor de 
externe nieuwsbrief. Jullie zullen uiteraard nog 
nader geïnformeerd worden over mijn opvolging 
wanneer daar meer over bekend is. Hiervoor zal 
op de gebruikelijke manier door het College van 
Bestuur in samenwerking met het team en onze MR 
geworven worden.

Ik wens jullie via deze weg in ieder geval veel geluk, 
(leer-)plezier en gezondheid voor de toekomst!

Hartelijke groet,
Sander Luttje
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“SOMS KOMEN ER HELE MOOIE 
KANSEN OP JE PAD, DIE JE NIET KUNT 
LATEN LIGGEN….” 
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SCHOOLPLANSCHOOLPLAN 

Onlangs is de koers voor de komende periode 
uitgezet in ons nieuwe schoolplan: ‘Leer mij 
het buitengewoon zelf doen’. Dit is tot 
stand gekomen met inbreng van leerlingen, 
ouders en medewerkers. 

Vanuit ons Montessori-kompas willen we vooral 
in gaan zetten op zelfstandigheid als breed 
ontwikkeldoel. Graag richten we ons onderwijs 
zo in dat leerlingen meer eigen signatuur aan 
hun leerroute kunnen geven en nog meer 
worden aangezet tot het maken van keuzes en 
het kunnen nemen van verantwoordelijkheid. 
De traditionele niveaus willen we daarin 
niet als onoverbrugbare schotten zien. 

Differentiatie en maatwerk zijn voor ons dan 
ook uitgangspunten! Het leren reflecteren zien 
we daarbij als een belangrijke sleutel. Onze 
leerlingen volgen en begeleiden we intensief in 
dit proces. In onze bruisende school gaan we 
voor het leren met het hoofd, hart en handen. 
We willen een school zijn die midden in de 
maatschappij staat. De maatschappij maak je 
samen. Duurzaamheid en burgerschap zijn voor 
ons dan ook belangrijke thema’s die doorlopend 
terug komen in de school. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Via deze link 
kun je de gemaakte animatie bekijken. 

https://montessoricollegearnhem.nl/schoolplan/


nieuws uit de

Gelukkig zijn we al een tijd weer met z’n allen in de school. Dit 
levert meteen mooie initiatieven op waarbij leerlingen en docenten 
samenkomen. Zo was er natuurlijk de daverende Oekraïne-actie en een 
tafelvoetbaltoernooi. De kunstvakken hebben in de examenklassen een 
afsluiting gehad met een expositie en voorstellingen, wat hebben de 
leerlingen hierbij staan shinen!

In de school zijn ondertussen de voorbereidingen voor de activiteitenweek 
in volle gang, waarbij vooral het sociale aspect bovenaan staat, want dat 
hebben we de afgelopen tijd te veel gemist. We verheugen ons op de 
activiteiten en reisjes met de leerlingen, de brieven met de programma’s 
per leerjaar zijn gedeeld.

Na de meivakantie starten we met de laatste periode tot het einde van 
het schooljaar. Toetsen, driehoeksgesprekken en hopelijk een mooie 
overgang voor de meeste leerlingen. Voor de examenleerlingen start 
op 12 mei het Centraal Examen, spannend natuurlijk! We wensen 
de leerlingen en hun ouders veel succes in deze periode. Hopelijk 
ontmoeten we elkaar op 14 en 15 juli voor een knallend afscheid op de 
diploma-uitreiking.

Edit Djini en Suzanne de Kleyn
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High-tea pakketten
Woensdag 9 februari heeft de 
kookclub keihard gewerkt om 
maar liefst 60 High Tea to go 
pakketten te maken. De pakketten 
waren gevuld met wraps, mini 
trifles, mini quiche, twee soorten 
sandwiches, appelcakejes, 
brownies en natuurlijk thee! 
Het was een daverend succes en 
de kookclub heeft met deze actie 
maar liefst 600 euro opgehaald! 
Daarmee gaan zij speelgoed kopen 
voor de Speelstoet. 

De kookclub bestaat uit 20 
leerlingen van jaar 3 t/m 5 en twee 
docenten. Ieder woensdag gaan 
zij aan de slag en kokkerellen, 
oefenen en proeven. De leerlingen 
hebben  niet alleen keihard 
gewerkt, maar zich enorm 
verantwoordelijk en enthousiast 
en betrokken opgesteld, een groot 
compliment waard! Zo gaat dat op 
het Montessori; met elkaar voor 
elkaar! 

Examenvoorstelling 
Mavo4

Op vrijdag 25 februari schitterden 
onze M4 examenklas in hun 
voorstelling ´de Nablijvers´.

De Nablijvers was een moderne 
bewerking van de film ´de 
breakfast club´, waar een groep 
van totaal verschillende leerlingen 
een hele dag met elkaar zit 
opgescheept. Zijn ze echt zo 
verschillend of is dat vooral 
buitenkant? 

Samen met hun docent Jochem 
Coolen lieten ze de 25e zien, dat 
ze het waard waren om daar op 
het podium te staan.
Het spelplezier spatte er van af, 
de zelfgeschreven monologen 
waren raak en aan de reacties van 
het publiek te horen kwam het 
stuk ook goed binnen. Trots op 
deze leerlingen, die dit maar mooi 

hebben neergezet na een turbulent 
repetitieproces.
En ja, daar horen uiteraard 
bloemen bij van de directeur.

school



De situatie in Oekraïne houdt onze leerlingen, 
net zoals de rest van de wereld, erg bezig. Zo 
hebben ze de afgelopen weken verschillende 
acties opgezet. Er was een wafelverkoop tijdens 
de pauzes en hebben de leerlingen samen 
met medewerkers van het MCA een benefiet 
dinershow georganiseerd.

En wat was het een fantastische avond! 
Leerlingen uit de kookclub stonden al vanaf half 
3 ‘s middags in de keuken om voor meer dan 
80 gasten een 5-gangendiner te maken. En niet 
zomaar een 5-gangendiner! Gasten konden ook 
nog eens kiezen tussen vlees, vis en vegetarisch. 
Wat een geweldige keukenbrigade! 

Tijdens het diner werden de gasten vermaakt 
met optredens van leerlingen, oud-medewerkers 
en medewerkers. Er werd gezongen, er werd 
gedanst, en er was toneel. Een avondvullend 
programma die ook nog eens werd geopend door 
onze burgemeester Marcouch. 

Het was een zeer geslaagde avond met een 
hartverwarmende opbrengst. Samen met 
het opgehaalde geld van deze avond en onze 
sponsoren, hebben de leerlingen een bedrag 
opgehaald van 

BENEFIET DINERSHOW OEKRAÏNE

CHEQUE

€ 4444,-
T.N.V. KINDEREN OEKRAÏNE

Benefiet
Diner 
Show
2022

Op vrijdag 3 april zijn van deze opbrengst al de 
eerste spullen gekocht: rugzakken, lunchtrommels en 
schrijfbenodigheden. De kinderen van de Oekraïnese 
vluchtelingen die zijn opgevangen in de boten aan de 
Rijnkade, gaan maandag 4 april voor het eerst weer 
naar school. Zij konden deze spullen dus erg goed 
gebruiken!
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NPO

VALENTIJN

organiseren. Maar wat moet je daar allemaal voor 
regelen? Nou dat was een hele klus! Marketing, 
inkoop, bezorgservice, aankleding, oh en natuurlijk 
een presentje. Leerlingen uit klas 3 en 4 hebben 
zich uitgesloofd om een alternatief te vinden voor 
de standaard roos. Dit jaar was er de reuze lolly, 
natuurlijk in de vorm van een hart. 

Geheime liefdes doken op, vriendschappen werden 
versterkt en collega’s spraken hun waardering uit. 
De zelfontworpen posters hingen door de school 
en natuurlijk moest het schoolgebouw omgetoverd 
worden in liefdessferen. De docenten werden verrast 
met een volledig ingerichte kamer vol ballonnen, 
lichtjes, mini hartjes en een lieve kaart van de 
“feestcommissie”. Bedankt voor de organisatie!

De afgelopen maanden hebben we met het 
NPO ingezet op een aantal punten: sociaal 
welbevinden van de leerlingen. We hebben vooral 
vanuit dat oogpunt gekeken; wat hebben onze 
leerlingen nodig op dat vlak om het welbevinden 
te verbeteren op school. Dat betekent dat we iets 
extra’s hebben ingezet in de Werkplaats, waar 
ons ondersteuningsteam leerlingen ondersteunt. 
Ook vanuit het NPO zijn we gestart met een 
jongerencoach die op een laagdrempelige manier 
toegankelijk is voor leerlingen en hen kan 
begeleiden. 

We hebben ook nog wat Monti-uren waar leerlingen 
aan kunnen deelnemen. Vooral de kookclub is erg 
populair waar veel leerlingen op woensdagmiddag 
met elkaar in de keuken aan de slag gaan onder 
de bezielende leiding van Caroline en Errol. Met 
behulp van heel veel leerlingen en collega’s heeft 
de kookclub een vijfgangen-diner gemaakt voor 
de Dinershow op 18 maart om geld op te halen 
voor kinderen uit Oekraïne. Een geweldige avond 
die voor onze leerlingen en docenten een moment 
van verbinding was. Dan hebben we onze docent 
Nederlands Liv Polman die in een paar maanden 
tijd een heuse schoolbibliotheek heeft opgezet en 
een leesclub om het lezen te bevorderen onder onze 
leerlingen. Inmiddels heeft ze al bijna 200 boeken 
aangeschaft en gekregen en kunnen leerlingen een 
mooi boek kiezen voor hun leeslijst. Met NPO-geld 
en een gift van de Vrienden van Montessori zijn er 
boekenkasten, boeken en zitzakken aangeschaft voor 
de leesclub. 

In de reisweek worden activiteiten georganiseerd 
waarbij ook vanuit het NPO is geïnvesteerd om een 
deel van de activiteiten te financieren. 
Daarnaast hebben we voor de examenleerlingen 
vanuit het NPO een aanbod gedaan voor een 
examentraining van Lyceo. Leerlingen kunnen 
deelnemen aan een tweedaagse examentraining 
in de meivakantie ter voorbereiding op een 
examenvak. De inschrijfdatum hiervoor is inmiddels 
gesloten. We kijken ook vooruit en zijn met een 
NPO-werkgroep aan het nadenken over de inzet van 
de NPO-gelden voor volgend schooljaar.

‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’ 
is de titel van onderzoek door de afdeling 
ontwikkelingspsychologie van de Universiteit 
Utrecht.  De Jeugd van Tegenwoordig heeft 
de afgelopen twee jaar veel veranderingen en 
beperkingen meegemaakt. Voor sommigen was dit 
heel lastig door het gebrek aan sociale contacten 
of door de moeite met online les. Door beter te 
begrijpen hoe het nu met de jeugd van tegenwoordig 
gaat kunnen we kinderen en jongeren beter helpen. 
Het onderzoek bestaat uit het invullen van een 
online enquête, waar ouders eerst toestemming voor 
moeten geven. Als dank voor deelname mag iedere 
deelnemende jeugdige namens het project een euro 
doneren aan een goed doel naar eigen keuze! Help je 
ons De Jeugd van Tegenwoordig te helpen? Klik dan 
op deze link voor meer informatie en deelname.14 februari, de dag van de liefde! Wie zou jij weleens 

in het zonnetje willen zetten? Bij een groepje 
leerlingen ontstond het idee om Valentijnsdag te 

ONDERZOEK
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https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
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Binnen Q-highschool wordt het onderwijs ingericht 
op een innovatieve manier in samenwerking met de 
andere Quadraamscholen. Binnen het Montessori 
College Arnhem hebben leerlingen de mogelijkheid 
om op allerlei verschillende manieren deel te nemen 
aan Q-highschool.

Wanneer een leerling bezig is met de profielkeuze in 
de derde klas op het Montessori College Arnhem en 
deze zou graag examen willen doen in een vak dat 

Q-HIGH SCHOOL: INNOVATIEF 
ONDERWIJS

• “Ontwerpen met 3D printen”
• “Portret tekenen”
• “Bouw je eigen drone”
Maar binnenkort starten weer nieuwe avonturen 
zoals o.a.:
• “Backstage bij een musical”
• “Money maken! Vind de perfecte bijbaan”.
Een leerling leert precies die dingen die deze leuk 
vindt samen met leerlingen van andere scholen, 
komt op bijzondere locaties en leert van experts en 

“Ik maak zelf 
wel uit wat ik 

wil leren!”

niet regulier op onze school wordt 
gegeven, dan kan dit toch via 
Q-highschool. Een leerling kan het 
vak kiezen in de bovenbouw (vanaf 
havo 4 of vwo 4) als extra vak bij 
het vakkenpakket in het profiel. In 
bepaalde gevallen kan de leerling 
ook het vak kiezen binnen het vakkenpakket van 
het profiel. De leerling volgt het examenvak, dat nu 
“parcours” heet, via Q-highschool samen met andere 
leerlingen van de verschillende Quadraamscholen 
die hetzelfde vak volgen. Op dezelfde manier zoals 
een leerling voor veel vakken in de bovenbouw in 
clusters zit voor de les.
Aangeboden examenvakken op dit moment zijn:
• informatica
• filosofie
• bedrijfseconomie
• Spaans
• Italiaans
• wiskunde C
• wiskunde D
• maatschappijwetenschappen.
Een leerling kan het vak kiezen op zowel havo als 
vwo niveau. De leerling doet in dit vak ook gewoon 
examen op onze school, net zoals voor de andere 
vakken. De leerling kan het vak ook op vwo niveau 
doen, terwijl alle andere vakken op school op havo 
niveau worden gedaan.
Wanneer een leerling Tweefasen Vwo doet, dan kan 
de leerling een vak via Q-highschool ook als extra vak 
kiezen binnen het vakkenpakket. Voor Vwo moet je 
namelijk 1 vak meer hebben dan voor Havo.

Via Q-highschool is er ook de mogelijkheid voor 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het Montessori 
College Arnhem om samen met leerlingen van 
andere Quadraamscholen “avonturen” te volgen. Dit 
zijn leertrajecten van 8 weken waarin de leerling op 
1 vaste middag samen op spectaculaire wijze op zoek 
gaat naar antwoorden op leervragen uit het gebied 
van interesse van de leerling. Er worden in ieder blok 
verschillende “avonturen” aangeboden. Voorbeelden 
van avonturen die geweest zijn:

inspiratoren.

Sinds enige tijd is er ook de 
mogelijkheid voor leerlingen uit 
alle leerjaren van het Montessori 
College Arnhem om samen 
met leerlingen van andere 

Quadraamscholen deel te nemen aan het “Boost 
Yourself” traject. Dit traject is bedoeld voor leerlingen 
die hebben gemerkt/laten zien dat zij niet lekker 
verder kunnen met hun schoolcarrière om welke 
reden dan ook. Zij ervaren drempels op gebieden 
als: focus en aandacht, planning en organisatie, of zij 
ervaren moeilijkheden in hun thuissituatie en/of in 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
In een groep van 8 tot 12 leerlingen van verschillende 
leerniveaus en leeftijden gaan deze leerlingen 
gedurende een intensief traject van acht weken de 
uitdaging aan om de regie over zichzelf en hun eigen 
leren (terug) te krijgen! 
Het gehele traject vindt buiten schooltijd plaats en is 
avontuurlijk en verassend.

Voor nadere informatie over Q-highschool en de 
verschillende mogelijkheden om hieraan deel te 
nemen binnen het Montessori College Arnhem kun 
je terecht bij:
Anja Verhagen
Projectleider Q-highschool binnen het MCA
a.verhagen@montessoriarnhem.nl

7

mailto:a.verhagen%40montessoriarnhem.nl?subject=Q-Highschool


Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem zorgt voor de kers op de taart!

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs te kunnen geven. Voor de extra en leuke dingen 
is er geld van de Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem. De stichting, bestaande 
uit ouders, gebruikt het geld om dingen mogelijk te maken die de school leuker maken en het 
onderwijs verbeteren: de kers op de taart. 

Iedereen die werkt of leert op Montessori College Arnhem, kan een aanvraag bij ons indienen voor 
een financiële bijdrage. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad hun wensen en ideeën
doorgeven.

Denk jij met ons mee hoe we komend schooljaar de school nóg leuker kunnen maken? Wij 
komen ongeveer 3-5x per jaar bij elkaar en de rest gaat digitaal. Leer meer over ons op: www.
montessoricollegearnhem.nl/vvmca/
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