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Het experiment van twee weken geleden is goed geslaagd. Van diverse
kanten zijn er leuke reacties geweest op onze de eerste info nieuwe
stijl, daarvoor dank.
Vorige week zijn de Aardrijkskundelessen van Ytje Holtrop niet
doorgegaan en dat had een feestelijke reden. Zij is namelijk in het
huwelijk getreden en had natuurlijk de gelegenheid om daar goed van
te genieten. Onze hartelijke felicitaties en veel plezier gewenst in het
huwelijksbootje.
Carine van den Berg, onze collega Geschiedenis is aan het herstellen
maar haar (geleidelijke) terugkeer zal nog wel even duren. We wensen
haar een voorspoedig herstel.
Liesbeth Pannah is de nieuwe taal coördinator geworden. Dat houdt in
dat zij zich bezig gaat houden met leerlingen die op het gebied van
taal achterstanden hebben of dreigen te krijgen. Voor rekenen is Nicole
Hamers de nieuwe coördinator geworden en haar werk is hetzelfde,
alleen dan wat het reken gedeelte betreft. De leerlingen in de eerste
klas krijgen volgende week hun cito toetsen en die zijn of worden
daarover nog apart geïnformeerd.
Leerlingen van klas 4 havo moeten dinsdag aan de bak bij de
presentatie van het PWS. Daarover der in de info meer nieuws. De
ouderavonden staan ook weer op stapel, goed om de data even gaten
te houden.
De info wordt de rest van het jaar door Alida de Jong verzorgd. Nicole
heeft een fraaie vormgeving gemaakt en daar kunnen we gelukkig
mooi gebruik van maken.
Volgende week duurt de dag voor de leerlingen één dag korter. Op
vrijdag 27 september zijn de leraren op school aan het werk om hun
lessen, proefjes, toetsen, excursies e.d. voor dit jaar voor te bereiden
en de leerlingen hebben dan een vrije dag
Rest me iedereen namens het team van de MHS, iedereen een goed
weekend te wensen.
Binne Jansma
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Voor in de agenda
23 t/m 27 september 2019
24 september 2019
24 september 2019
27 september 2019
30 september 2019
1 oktober 2019

CITO klas 1 tijdens het 6e en 7e uur
PWS-presentaties Havo 5
Art-trip Havo 4
Leerlingen vrij i.v.m. ontwikkeldag voor docenten
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 1

Profielwerkstuk
Dinsdag 24 september 2019 om 19.00 uur
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben de havo 4-leerlingen hard gewerkt aan hun profielwerkstuk
(PWS). Dat werkstuk – een onderdeel van het schoolexamen - wordt op drie aspecten beoordeeld: het
proces, het product en de presentatie.
We nodigen jullie graag uit voor de presentatieavond van het profielwerkstuk van uw zoon of dochter op
dinsdag 24 september. We starten de avond gezamenlijk om 19.00 uur in de Kûle van onze school. Daarna
zullen de leerlingen verdeeld over verschillende lokalen de resultaten van hun profielwerkstuk aan het
publiek presenteren. De presentaties zullen rond 20.30 uur afgelopen zijn.
We hopen jullie op deze avond te mogen verwelkomen! Vanzelfsprekend zijn andere familieleden en
vrienden ook hartelijk welkom.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Sitsoeng Hau. Sinds dit schooljaar geef ik wiskunde op de Montessori High School.
Daarvoor heb ik zeven jaar wiskunde gegeven op de RSG te Sneek. Ik woon inmiddels al heel wat jaren in
Leeuwarden, maar ik ben opgegroeid in
Sneek.
In mijn vrije tijd voetbal ik graag, ik ben
dan ook actief (geweest) bij verschillende
voetbalclubs in en om Leeuwarden.
Afgelopen schooljaar ben ik erop uit
getrokken om wat meer van de wereld te
zien. Zo heb ik een bruiloft bijgewoond in
Spanje, rondgereisd in Australië en Nieuw
Zeeland, gedoken op de Filipijnen en
familie bezocht in Indonesië en Hong
Kong.
Na zo’n jaar is het dan nu weer tijd om
het ‘echte’ leven op te pakken en tot nu
toe ben ik erg blij met mijn plek op de
Montessori High School.
Laten we hopen dat dit nog lang zo blijft, op naar weer een mooi jaar!
Sitsoeng
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Culturele Warming Up!
Op dinsdag 24 September 2019 vindt alweer voor de 18 keer de Art Trip plaats.
e

De ‘Art Trip’ is een kunst- en cultuurroute door Leeuwarden, waarbij jongeren kennismaken met de culturele
instellingen en verschillende kunstdisciplines die Leeuwarden te bieden heeft. De Arttrip organiseren wij
Montessori High School samen met de Harmonie & Fries Museum & 4 andere scholen, Het Leeuwarder Lyceum,
Comenius Mariënburg, RSG Simon Vestdijk en RSG Magister Alvinus.
Dit alles in het kader van het vak CKV. Het vak waarin leerlingen op zoek gaan naar kunst en cultuur. Tijdens
deze dag krijgen ca. 900 leerlingen uit 4 havo en atheneum drie activiteiten aangeboden. We gaan dansen,
zingen, toneel spelen, schilderen, filmkijken en ga zo maar door.
We sluiten af met spetterende voorstelling in de Harmonie. Creatieve vrienden tonen hier hun passie voor
beweging, muziek, dans en bizarre humor in een voorstelling waarin motoren de gemene deler zijn. Trailer
zien?
https://www.youtube.com/watch?v=Sd6gvU3uuEE&feature=youtu.be
Als dit geen goede warming up is voor een nieuw schooljaar vol
cultuur…
Nieuwsgierig naar meer informatie?
Bezoek dan:
https://arttrip2019.nl/programma/hs

Spannend
In het onderwijs is het gebruikelijk dat alle scholen door de onderwijsinspectie bezocht en
beoordeeld worden. Dat gaat aan de hand van vooraf vastgestelde normen over
doorstroomcijfers, schoolexamencijfer, examenresultaten e.d. De cijfers daarover moeten door
de school worden aangeleverd. Ook gaan ze de school in om lessen te bezoeken én ze gaan praten
met personeel en leerlingen. De zorg is ook één van de onderdelen die elke keer om de hoek
komt kijken en de manier waarop we dit jaar onze planning hebben vormgegeven. Het gaat bij
dit bezoek om de havo klassen, van de mavo klassen zijn nu nog geen eindexamencijfers bekend.
Natuurlijk is het best spannend als de inspectie langs komt. Je wordt als school toch beoordeeld
en dat is voor iedereen altijd wel een dingetje. Aan de andere kant is het bezoek van de inspectie
ook altijd een goede aanleiding om weer alert te zijn. Goed checken of je alles inderdaad voor
elkaar hebt, is sowieso belangrijk en doe je niet alleen omdat er toevallig een inspecteur langs
komt. Je school moet gewoon deugen!
Op woensdag 2 oktober krijgen wij dit bezoek van de inspectie en zullen er dus wat vaker
“vreemde” mensen de klas in duiken. Gelukkig zijn de meeste klassen er wel aan gewend dat er
regelmatig anderen langs komen dus erg vreemd is het niet.
In de volgende info zullen we verslag doen van dit bezoek.
Gjilke
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Kunstzinnig afval
De eerste opdracht dit schooljaar voor
de leerlingen van klas 2A en 2B staat in
het teken van afval. Tijdens de lessen
Nask
van
Nicole
en
tekenen/handvaardigheid van Simone
en Yvonne ontdekken de leerlingen
wat een grondstof is en wat je met
deze grondstoffen kunt doen. De
leerlingen worden uitgedaagd om van
afvalmateriaal
een
kunstzinnig
product te maken.
Om de afvalblik te verruimen is klas 2B
tijdens de teken/handvaardigheid les
op onderzoek uit gegaan. Op de
binnenplaats van de Blokhuispoort, tegenover dBieb, hebben zij kennis gemaakt met de ‘Leunende Leeuw’
van de Duitse kunstenaar Dieter Klöver. Deze Leunende Leeuw is gemaakt voor de Culturele Hoofdstad en
moet de band tussen Friesland en Ostfriesland, de streek waar de kunstenaar woont, verbeelden.
Beide regio’s hebben een leeuw in hun wapenschild én er wordt veel gefietst. Het is dan ook niet toevallig dat
de leeuw volledig uit (oude) fietsen is opgebouwd.

Goethe lessen
Voor leerlingen die goed zijn in Duits, zijn er "Goethe" lessen te volgen. Deze vinden 1 keer in de week plaats.
Je kunt het Goethe certificaat op B1 niveau halen. Het is een internationaal erkend diploma dat door het
Goethe-Institut wordt afgenomen. Dit certificaat is op de hele wereld geldig en bekend. Het wordt door heel
veel werkgevers en het voortgezet onderwijs in verschillende landen als kwalificatiebewijs gewaardeerd. Dit
diploma geeft je de mogelijkheid, om aan een Duitse universiteit of Hoge School toegelaten te worden, om te
studeren. Bovendien is dit in het Nederlandse bedrijfsleven een erkend diploma.
Op dit moment wordt de les op woensdag het 9e uur ingepland. Voor de cursus geldt dat je niet verplicht bent
om aan het examen deel te nemen. Dit is facultatief. Je bent welkom om alleen mee te doen aan de lessen.
Voor het boek wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kun je mailen naar Madeleine Laumann (mlaumann@pj.nl)
Madeleine Laumann
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