START SCHOOLJAAR
2019-2020
Aerdenhout, augustus 2019
Geachte ouders / verzorgers,
Na een lange en naar ik hoop ook inspirerende vakantie, begint weer een nieuw schooljaar.
Voor mij persoonlijk het eerste schooljaar als directeur van het MCA, hiervoor ben ik werkzaam
geweest als waarnemend directeur in Nijmegen. Ik heb ontzettend veel zin om samen met ons
team en natuurlijk alle leerlingen te zorgen voor een geslaagd schooljaar.
Een spannend schooljaar voor de 89 nieuwe brugklasleerlingen die wij welkom heten. 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 100 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 al snel met elkaar
op kamp gaan om elkaar nog beter te leren kennen. Het kamp vindt plaats van woensdag 2 t/m 4
oktober. 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 Chiel Berkhout (LIO
natuurkunde), Anke Blonet (Frans), Esther Buren (biologie), Nick van Harskamp (conciërge), Nel
den Hertog (biologie), Stefan Kaspers (tekenen) en Larissa Winter (Engels). Van Sander van der
Vlugt (LO) hadden we voor de meivakantie al afscheid genomen.
Daan Nieuwenhuizen (directeur) heeft vorig schooljaar zijn laatste schooljaar als directeur van het
MCA gedraaid.

Dit schooljaar starten we met vijf nieuwe medewerkers:
Bas Boensma (directeur)
Yangdon Dhondup (Engels)
Linda Krijgsman (biologie)
Heleen Riezebos (biologie)
Vares Ruiter (tekenen)
Bianca Moore (Nederlands, Engels) zal naar verwachting, op een later moment in het schooljaar,
geleidelijk re-integreren.
Planning maandag 26 augustus 2019 (zie voor details het schema hieronder)
Op maandag 26 augustus worden de leerlingen op school verwacht voor het kennismaken met de
mentor, het ophalen van het rooster en het boekenpakket. We houden onderstaande planning
aan.
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 1 om 10:00 uur
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 2 om 11:00 uur
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 3 om 12:00 uur
Ontvangst leerlingen uit leerjaar 4 om 13:00 uur
10:00 uur 1e jaars leerlingen
Groep 1
Chris R.
Groep 2
Harma
Groep 3
Siebe
Groep 4
Mark

Lokaal O
Lokaal X
Lokaal B
Lokaal A

11:00 uur 2e jaars leerlingen
Groep 5
Vares
Groep 6
Juul
Groep 7
Melissa
Groep 8
Rita

Lokaal T
Lokaal N
Lokaal L
Lokaal K

12:00 uur 3e jaars leerlingen
Groep 09
Jolanda
Groep 10
Jeroy
Groep 11
Bart
Groep 12
Erika

Lokaal Z
Lokaal C
Lokaal P
Lokaal S

13:00 uur 4e jaars leerlingen
Groep 13
Dorine
Groep 14
Ellen
Groep 15
Mike
Groep 16
Herman

Lokaal C
Lokaal L
Lokaal U
Lokaal E

Praktische zaken m.b.t. de start van het schooljaar
1) Wilt u s.v.p. het verstrekte boekenpakket aan de hand van de lijst (bijlage) met uw
zoon/dochter controleren! Het melden van ontbrekende boeken/werkboeken kan tot
uiterlijk woensdag 28 augustus 2019.
2) Dinsdag 27 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.

3) Via de mail ontvangt u ook het document ‘praktische informatie’ en de jaarplanning volgt
in week 35.
Belangrijke evenementen en aanvullingen op de jaarplanning worden weergegeven op
onze website www.mcaweb.nl.
4) Leerlingen van leerjaar 1 die gebruik maken van de laptop regeling via de Rent Company
krijgen volgens onderstaand rooster de laptop op naam uitgereikt en de eerste instructie
voor gebruik:
- Groep 1
dinsdag 3 september
4de uur
- Groep 2
donderdag 5 september
4de uur
- Groep 3
donderdag 5 september
2de uur
- Groep 4
maandag 2 september
5de uur
De leerlingen die instromen in leerjaar 2, 3 en 4 kunnen woensdag 28 augustus tussen
09:30 en 15:00 uur hun laptop ophalen in lokaal B.
5) Ook ontvangen alle nieuwe leerlingen in week 35 de sleutels van het kluisje.
6) 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.
7) 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.
8) Helaas hebben niet alle ouders voor de zomervakantie een mail ontvangen met daarin het
verzoek om de ouderbijdrage te betalen, onze excuses hiervoor.
Hieronder het overzicht met de bedragen per leerjaar. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit
bedrag zo snel mogelijk over te maken?
Bedragen schoolnota:

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4

€ 336,€ 84,€ 99,€ 99,-

Instroom 2, 3, 4
€ 201,€ 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.
We hebben er vertrouwen in dat onze leerlingen weer hard gaan werken er om met elkaar en voor
iedereen een leerzaam, gezellig en inspirerend schooljaar van te maken.
Neemt 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,
B.P. Boensma
Directeur

