Aerdenhout, 13 augustus 2020

Geachte ouders/verzorgers,
Ik hoop dat u en uw kinderen/pupillen de afgelopen weken hebben kunnen genieten van een
fijne zomervakantie en dat uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten goed is
(gebleven).
Helaas heeft het Coronavirus ons land nog niet verlaten en dit betekent dat wij toch rekening
moeten houden met enkele voorschriften en terugvalscenario’s waarover ik u verderop in deze
brief verder zal informeren.
Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar starten er 109 nieuwe brugklasleerlingen op het MCA. Voor deze leerlingen
betekent het een grote stap na vaak jarenlang op dezelfde school gezeten te hebben. Naast de
nieuwe brugklasleerlingen starten er ook leerlingen in hogere groepen. We vragen al onze
leerlingen om alle nieuwe leerlingen warm te ontvangen, zodat iedereen zich snel thuis voelt op
het MCA.
Dit schooljaar hebben we 102 leerlingen in het vierde leerjaar, waarvan we natuurlijk hopen dat zij
aan het einde van dit schooljaar onze school zullen verlaten met een mooi diploma.
Eerstejaars leerlingen
De eerstejaars leerlingen starten het schooljaar gewoon op school, maar zullen naar alle
waarschijnlijkheid al snel met elkaar op kamp gaan om elkaar nog beter te leren kennen. Het kamp
vindt in principe plaats van woensdag 30 september t/m 2 oktober. Uiteraard geldt voor dit kamp
dat wij afhankelijk zijn van overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus. Het kamp zal enkel
doorgaan als dit conform de maatregelen van het Kabinet toegestaan is en veilig wordt geacht.
Over het kamp volgt uiteraard later meer informatie.
Groepen en rooster
Dit schooljaar hebben we wederom 16 groepen, waarvan 4 groepen per leerjaar. We zijn blij te
kunnen melden dat alle vacatures zijn ingevuld en dat we kunnen starten met een enthousiast en
sterk team.
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt aan het rooster, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen
delen met alle leerlingen. Bij het maken van het rooster wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening
gehouden met een ieders wensen. Helaas is het niet altijd gelukt om in de bovenbouw alle
leerlingen per groep bij elkaar te houden. Hierdoor kan het dus zo zijn dat uw kind niet bij zijn/haar
vriend(in) in de groep zit. We begrijpen dat dit voor sommige leerlingen toch lastig is, maar
gelukkig merken we dat leerlingen gauw nieuwe contacten maken in de nieuwe groepen en
daarbij ondersteunen de docenten natuurlijk waar mogelijk. Daarnaast zijn er nog veel momenten
waarop alle leerlingen elkaar op kunnen zoeken.
Personele mededelingen
Aan het einde van het vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van de volgende
personeelsleden: Carla, Bianca, Harma en Yangdon.

Dit schooljaar starten we met vier nieuwe docenten:
Esther Bakker (Nederlands)
Josje Huiskamp (Tekenen)
Susanne Bösch (Engels)
Roderick Hoes (LO)
Planning maandag 17 augustus 2020 (zie voor details het schema hieronder)
Op maandag 17 augustus worden de leerlingen op school verwacht om alle
vakantieverhalen door te nemen, het rooster door te nemen, vragen te kunnen stellen en
kennis te maken.
We houden onderstaande planning aan.
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 1 om
10:30 uur Ontvangst leerlingen uit
leerjaar 2 om 11:30 uur Ontvangst
leerlingen uit leerjaar 3 om 12:30 uur
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 4 om
13:30 uur
10:30 uur 1e jaars leerlingen
Groep 1
Chris
R.
Groep 2
Eliane
Groep 3
Siebe
Groep 4
Mark

Lokaal O
Lokaal X
Lokaal B
Lokaal A

11:30 uur 2e jaars leerlingen
Groep 5
Vares
Groep 6
Kitty
Groep 7
Melissa
Groep 8
Rita

Lokaal T
Lokaal N
Lokaal L
Lokaal K

12:30 uur 3e jaars leerlingen
Groep 09
Jolanda
Groep 10
Juul
Groep 11
Bart
Groep 12
Erika

Lokaal Z
Lokaal C
Lokaal P
Lokaal S

13:30 uur 4e jaars leerlingen
Groep 13
Dorine
Groep 14
Ellen
Groep 15
Herman
Groep 16
Mike

Lokaal C
Lokaal L
Lokaal U
Lokaal E

Dinsdag hebben de leerlingen nog even tijd om alles in orde te maken voor het nieuwe
schooljaar en op woensdag volgen de lessen volgens rooster.
Alle nieuwe leerlingen ontvangen het rooster maandagochtend, en voor alle huidige
leerlingen gaat Magister voor vrijdag 16.00 uur open.

Praktische zaken m.b.t. de start van het schooljaar
1) Donderdag 20 augustus komt de schoolfotograaf.
Mocht u vanwege de privacywet geen toestemming geven voor het fotograferen
van uw kind dan gaan we er van uit dat uw kind er zelf voor zorgt dat hij/zij niet
voor de camera komt te staan.
2) Leerlingen van leerjaar 1 die gebruikmaken van de laptopregeling via The Rent
Company krijgen in de les Mediawijsheid de laptops uitgereikt, dit zal ongeveer in
de 3e lesweek plaatsvinden.
3) Via de mail ontvangt u ook het document ‘praktische informatie’ en de jaarplanning
volgt in de loop van volgende week.
Belangrijke evenementen en aanvullingen op de jaarplanning worden
weergegeven op onze website www.montessori-aerdenhout.nl
4) Ook ontvangen alle nieuwe leerlingen in week 34 de sleutels van het
kluisje.
5) Alle nieuwe leerlingen ontvangen bij het eerste verslag een bewaarmap voor
de verslagen. De nieuwe verslagen kunnen de komende jaren in deze map
worden toegevoegd.
6) Met de komst van de nieuwe kopieer/printmachines wordt ook betaald printen
ingevoerd. Naast zwart/wit (€ 0,05 per kopie) wordt het voor leerlingen ook
mogelijk in kleur (€ 0,10 per kopie) te printen/kopiëren. Meer informatie
ontvangt u binnenkort.
7) Op 25 augustus ontvangt u via Wiscollect de nota voor dit schooljaar.
Hieronder het overzicht met de bedragen per leerjaar. Wilt u zo
vriendelijk zijn om dit bedrag zo snel mogelijk over te maken zodra u de
nota heeft ontvangen?
Bedragen schoolnota:

Leerjaar 1
Leerjaar 2

€ 330,€ 84,-

Instroom 2, 3, 4
€ 195,-

Leerjaar 3
Leerjaar 4

€ 99,€ 99,-

€ 210,€ 210,-

Rek.nr. NL 84 RABO 032 63 59 699 t.n.v. Montessori te Aerdenhout onder
vermelding van naam leerling en boekenfonds/ouderbijdrage.

Maatregelen rondom Coronavirus
Het MCA volgt de adviezen van het RIVM en het Kabinet als het gaat om de
maatregelen en richtlijnen voor scholen voor voortgezet onderwijs.
De volgende zaken willen wij graag met u en uw kind/pupil delen:
• Bent u in de afgelopen twee weken teruggekeerd uit een land dat een negatief
(oranje of rood) reisadvies heeft gekregen vanuit de Nederlandse overheid
(www.nederlandwereldwijd.nl), dan neemt u zo spoedig mogelijk contact op
met de mentor van uw kind/pupil en kan uw kind twee weken gerekend vanaf
de terugkeerdatum niet op het MCA aanwezig zijn (quarantaineplicht).
• Heeft uw kind/pupil of een gezinslid verkoudheidsklachten of andere klachten
die passend zijn bij het Corinavirus (www.rivm.nl) dan blijft uw kind/pupil thuis
en willen wij u vragen om dit te melden aan de administratie.
• In de school houden leerlingen 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de
school.

•
•
•
•
•

•

Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij bij binnenkomst, bij vertrek en voor
en na pauzes hun handen grondig wassen. Hiertoe zijn desinfectiepalen
geplaatst bij alle ingangen.
In het gebouw heeft het MCA geen luchtverversing middels recirculatie.
Alle ramen en deuren zullen geopend worden voor de nodige ventilatie.
In de lokalen wordt er een ruimte afgebakend voor docenten, zodat er duidelijk
zichtbaar is hoe de afstand in het lokaal behouden kan worden.
Een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel geaccepteerd. Dit geldt ook
voor personeelsleden.
Docenten zullen na afloop van iedere les als eerste het lokaal verlaten, zodat
zij ruimte hebben om in het gebouw afstand te behouden tot de leerlingen.
Nadat de docenten zijn vertrokken, kunnen de leerlingen zich vrij door het
gebouw bewegen. Na pauzes zullen de leerlingen als eerste het lokaal in gaan,
gevolgd door de docenten.
De lessen zullen volgens rooster op school gegeven worden. In een
uitzonderlijk geval kan het zo zijn dat een bepaald vak digitaal of gedeeltelijk
digitaal wordt gegeven. Als dit het geval is, dan zal u hierover geïnformeerd
worden.

We hebben er vertrouwen in dat onze leerlingen zich zullen inspannen om zich te
houden aan bovenstaande maatregelen en weer hard gaan werken om er met elkaar
en voor iedereen een leerzaam, gezellig en inspirerend schooljaar van te maken.
Neem a.u.b. voor alle vragen en/of opmerkingen in eerste instantie contact op met de
mentor. Met elkaar gaan we er weer een mooi jaar van maken.

Met vriendelijke groet, mede namens het gehele team,
Bas Boensma
Directeur

