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Dialoog over Onderwijstijd in het vwo
De door de Tweede Kamer aangenomen wet “Onderwijstijd” vraagt aan scholen om
het onderwijs anders in te richten. De scholen van LVO Maastricht maken op dit

moment een plan om dit vanaf 2017 te realiseren. Wij betrekken daarbij graag
leerlingen, ouders en docenten.
Daarom nodigen wij ouders, leerlingen en docenten uit om met elkaar in dialoog te
gaan over de veranderingen in het onderwijsprogramma.
Wat?

Dialoogavond met leerlingen, ouders en docenten

Wanneer?

Dinsdag 8 november 2016, 20.00-22.00 uur

Waar?

Sint-Maartenscollege, Noormannensingel 50 te Maastricht
(Parkeergelegenheid aan de overkant van de school)

Het transitieplan - wat is dat ook alweer?
Vanaf 1 augustus 2015 kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun
onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per
opleiding maar wordt gehaald (vmbo – 3700 uur, havo – 4700 uur en vwo – 5700)
In plaats van een urennorm voor leerlingen per schooljaar gaat de wet onderwijstijd
uit van onderwijstijd voor de gehele opleiding van een leerling. Door de focus van het
voldoen aan uren onderwijstijd te verleggen naar het programmeren van goed
onderwijs kunnen scholen een flexibeler onderwijsprogramma maken en makkelijker
maatwerk bieden. Er is daardoor meer ruimte om diverse activiteiten op te nemen in
het onderwijsprogramma en
mee te laten tellen als onderwijstijd. Denk hierbij aan activiteiten met het
vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele activiteiten en LOB-activiteiten. Ook
biedt het ruimte om onderwijstijd over de leerjaren te spreiden en bijvoorbeeld
lesuitval op te vangen. Op de site van de VO-raad staat meer informatie.
(link: www.vo-raad.nl)

Deze veranderingen bieden de kans om kwalitatief goed maatwerkonderwijs aan te
bieden aan onze leerlingen. Met maatwerkonderwijs (gepersonaliseerd onderwijs)
kunnen we onderwijs aanbieden dat ècht past bij de leerling. De talentontwikkeling
van elke leerling staat bij LVO Maastricht immers centraal.
Willen we het transitieplan per augustus 2017 implementeren, dan vraagt dat om
een gedegen voorbereiding. Dit schooljaar hebben we een projectgroep gevormd, die
de komende vijf maanden aan een gericht "Transitieplan" werkt waarin wordt
omschreven hoe de scholen binnen LVO Maastricht al deze ontwikkelingen willen
vormgeven.
De dialoogavond met leerlingen, ouders en docenten is deel van deze gedegen
voorbereiding.
Wij hopen u graag te verwelkomen op dinsdagavond 8 november op het SintMaartenscollege. Aanmelden voor deze avond kan via het sturen van een e-mail aan
Ine Bruijnzeels i.bruijnzeels@lvomaastricht.nl, a.u.b. uiterlijk 4 november.
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Start klankbordgroep vwo 1

Het onderwijs in jaarlaag 1 van het vwo wordt vernieuwd met meer onderwijs op
maat. U hoort er thuis van alles over. Het gepersonaliseerd onderwijs vindt plaats in
de lessen, in de keuzevakken en tijdens de keuzewerktijd, die met ingang van
periode 2 van start zal gaan. Om in deze fase veel aandacht te kunnen geven aan het
leerproces krijgen de brugklasleerlingen géén toetsen en cijfermatige beoordelingen.
Toetsen en cijfermatige beoordelingen verschuiven de focus naar het resultaat van
het leren, is onze ervaring. In deze ontwikkelingsfase zijn vooral het aanleren van
het juiste leergedrag en de juiste leergewoontes van belang. Deze verhogen namelijk
uiteindelijk de zelfredzaamheid en het eigenaarschap van de leerlingen. We maken
nu dus een pas op de plaats, doen een diepte investering, om daarna te kunnen
versnellen.
We willen graag met een klankbordgroep van ouders in gesprek over deze
onderwijsontwikkelingen.
Bent u geïnteresseerd in de onderwijsinnovatie van het vwo, dan nodigen we u graag
uit deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor ouders van
leerlingen in vwo 1. Deze vindt plaats op woensdag 23 november, locatie: Oude
Molenweg 130, Maastricht. Vervolgdata voor de klankbordgroep vwo 1 staan in de
jaaragenda opgenomen.
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 16 november aanmelden voor de klankbordgroep
door een mail te sturen aan i.bruijnzeels@lvomaastricht.nl
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Nieuws vanuit het decanaat
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Informatie sociaal leenstelsel havo 5/vwo 6

Het kabinet heeft de studiefinanciering voor studenten aan hbo en
universiteit veranderd. Het nieuwe stelsel van studiefinanciering is per 1 september
2015 ingegaan. Het geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen
voor een bacheloropleiding of masteropleiding.
Zoals aangekondigd op de informatieavonden van havo 5 op 20 september en vwo 6
op 5 oktober, organiseert het decanaat op donderdag 10 november om 19.00 uur
een informatiebijeenkomst over het sociaal leenstelsel.
U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen met uw zoon/dochter. Tijdens
de bijeenkomst zal een medewerker van DUO informatie geven over de stand van
zaken met betrekking tot het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Voor deze avond
dient u zich aan te melden.
Aanmelden kan tot maandag 7 november 09:00 uur via deze Link.
Nicole Hoedemakers, decaan Havo (n.hoedemakers@lvomaastricht.nl)
Mary-Jane Lommers, decaan Vwo (m.lommers@lvomaastricht.nl)
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Voorlichting vwo 5 "studeren in de Euregio"
Op 17 november 2016 vindt, op het Stella Maris College in Meerssen, een
voorlichtingsavond plaats over studeren in de Euregio.
Deze avond bestaat allereerst uit een plenaire zitting met algemene informatie over
de verschillen tussen het Nederlandse, Duitse en Belgische onderwijssysteem. Hierbij
moet men denken aan kenmerken van het onderwijssysteem, systeem van toelating
en studiepunten opbouwen, uitvalpercentages en haalbaarheid, maar ook aan
informatie over het zoeken naar meer informatie over opleidingen van de twee
landen. Na de pauze is er gelegenheid om twee voorlichtingen te bezoeken van
instellingen in de regio die regelmatig Nederlandse studenten trekken.
Het programma ziet er als volgt:
19.00 – 20.00 uur

Studeren in de Euregio?

Wat zijn de verschillen tussen het Nederlandse, Vlaamse en Duitse
onderwijssysteem? Door mevrouw G. Mommer (Porta Mosana College), de heer
Pauwels (UHasselt) en mevrouw Hökberg (Duitsland Instituut Amsterdam).
20.00 - 20.15 uur

Pauze

20.15 - 20.45 uur

ronde 1 instellingsvoorlichtingen

20.45 - 21.15 uur

ronde 2 instellingsvoorlichtingen

In verband met de beperkte capaciteit van de aula van het Stella Maris
College heeft elke deelnemende school een beperkt aantal plaatsen tot zijn
beschikking. Intekenen op één van deze plekken kan de leerling via de Link
die ze per mail hebben ontvangen.
Leerlingen mogen maximaal 1 ouder/verzorger meenemen.
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Bufferdagen vhbo 1
Leren begint vanuit verwondering. Leerlingen moeten geprikkeld worden om vanuit
hun eigen nieuwsgierigheid te leren. Daarom staan op donderdag 10 en op vrijdag 11
november de eerste bufferdagen voor de deur voor vhbo 1.
Het is de bedoeling dat we op een creatieve manier deze dagen gaan invullen en de
leerlingen didactisch prikkelen door hun creatieve talenten te ontwikkelen.
Het programma ziet er als volgt uit :
donderdag 10 november:

09.00 - 11.00 uur: Fotografie
11.30 - 12.45 uur: Yoga

vrijdag 11 november:

09.00 - 10.00 uur: Zumba
10.30 - 13.00 uur: film analyse “Oorlogswinter”

De reguliere lessen komen dus te vervallen.
De ouders van vhbo 1 zijn van harte welkom om te komen kijken hoe deze
bufferdagen verlopen of om deel te nemen.
Mocht u aanwezig willen zijn, dan graag aanmelden via f.paulissen@lvomaastricht.nl
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Masterclasses voor ouders (vhbo 1 en havo 2)
Op dinsdag 22 november 2016 worden er diverse masterclasses gegeven voor
ouders/verzorgers van de leerlingen van vhbo 1 en havo 2.
Locatie VHBOMaastricht aan de Eenhoornsingel 100.
Eerste ronde start om 19.00 uur, daarna volgt een pauze en de tweede ronde start
om 20.30 uur. Masterclasses duren 50 minuten.
De volgende onderwerpen kunnen gekozen worden:

1. Hoe kan ik mijn kind met huiswerk helpen ?
2. Verstandig omgaan met zakgeld.
3. De kansen en bedreigingen van social media.
4. Magister als informatiebron voor ouders.
5. Op wat voor wijze kunnen ouders betrokken zijn bij het vhbo ?
6. OPEDUCA: zelf ervaren.
7. Tweetalig onderwijs: zelf ervaren.
8. Waarom willen we niet alleen summatief toetsen (cijfers geven)?
Alle betrokken ouders/verzorgers hebben voor de herfstvakantie een uitnodiging
ontvangen. Aanmelden uiterlijk 8 november a.s. via vhbo@lvomaastricht.nl
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Creatief denken & mindmapping OPEDUCA
(vhbo 1)
Bij de introductie van OPEDUCA hebben de leerlingen gezien dat creatief denken
belangrijk is om ingewikkelde problemen op te lossen. Grote creatieve denkers die de
wereld veranderden waren bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, Albert Einstein en Steve
Jobs. Zij maakten doorlopend gebruik van hun verbeeldingskracht (fantasie) en
kwamen hierdoor tot ongekende ontdekkingen en uitvindingen.
In de komende periode gaan we bij OPEDUCA werken aan de Kennisvlucht. Hierbij is
de bedoeling dat de leerlingen een probleem gaan oplossen door iets te bedenken
wat nog niet bestaat. Denk als voorbeeld aan het filmpje over “The Ocean Cleanup
Project”, waarbij student Boyan Slat een even simpele als geniale oplossing bedacht
om plastic zwerfvuil uit de oceanen te halen. (www.theoceancleanup.com)
Met de Kennisvlucht in OPEDUCA gaan de leerlingen op dezelfde manier met een
probleem aan de slag, bijvoorbeeld over het thema WATER. Hoe kom je op ideeën?
We beginnen deze kennisvlucht met een gastles die zal worden verzorgd door WML,
Water Maatschappij Limburg. De communicatieadviseur komt naar onze school toe
om de leerlingen een beetje wegwijs te maken in het verhaal van water in de rivier
tot water uit de kraan.
Om de leerlingen daarbij te helpen gaan we aandacht besteden aan Mindmappen.
Een mindmap is een soort plaatje van ideeën in je hoofd. Het is een geweldig
hulpmiddel, zowel om iets te onthouden als om op nieuwe ideeën te komen!
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Informatieavond Xplore
Gisteren, dinsdag 1 november, is de informatieavond van het nieuwe Xplore traject
2016-2017 van de Porta-Maartens combinatie naar Nepal in het Porta Mosana
College druk bezocht geweest. Na de opening en het voorstellen van de gasten van
de stichting Global Exploration: Jos, Carmen en Lotte en de begeleiders Jessy, Linda,
Gregor, Hessel en Nico heeft laatst genoemde de agenda van de avond genoemd en
een korte terugblik gegeven op de historie van de Xplore reizen van het SMC. Hierna
heeft Jos Smeets de voorzitter en oprichter van de stichting de doelstellingen en de
werkwijze van de organiserende stichting op zijn bekende enthousiaste manier
duidelijk gemaakt. Carmen heeft daarna het voorlopige programma van de Nepal reis
op een overtuigende manier gepresenteerd.
Vervolgens hebben de drie ervaringsdeskundige leerlingen Emma, Erwin en Noah van
het SMC, hun ervaringen met de reis naar Indonesië en het traject van het
verzamelen van het sponsorgeld erg duidelijk en met een grote dosis enthousiasme

overgebracht. Ook hebben zij nog een aantal vragen van ouders en leerlingen
beantwoord.
Hierna heeft Erwin zijn film van 15 minuten over de laatste reis naar Indonesië laten
zien, waardoor de aanwezigen ook een goede impressie van de reis hebben
gekregen. Tenslotte waren er nog enkele vragen van bezoekers en was de
succesvolle avond rond 21.00 uur afgelopen.
Hartelijk dank aan de gasten Carmen, Lotte, Emma, Erwin, Noah en de begeleiders
Linda, Jessy, Gregor, Hessel, Nico en Jacco (docent internationalisering van het
Porta).
Tot slot nog informatie over hoe het nu verder gaat voor de leerlingen die mee willen
gaan doen aan het mooie project.
Belangstellende leerlingen kunnen hun interesse kenbaar maken door een sollicitatie
brief te schrijven.
N.B. In de sollicitatiebrief aangeven:

1. Wat zijn je argumenten om mee te willen doen in het project Nepal 2017?
2. Waarom zouden wij voor jou moeten kiezen?
3. Wat zijn jouw bijzondere kwaliteiten, wat is jouw toegevoegde waarde? Denk
bijvoorbeeld aan kwaliteiten op gebied van muziek, dans, sport, tekenen,
ontwerpen, computer vaardigheden, fotografie of video vaardigheden,
scouting, jeugdwerk enz.?

4. Vermeld je geboortedatum, e-mailadres, je klas en je mentor van dit jaar en
die van vorig jaar?

5. Zijn er medische en/of psychische belemmeringen die van invloed zouden
kunnen zijn op het functioneren tijdens de voorbereiding en de stage in
Nepal?

6. Sponsorplan versie 1.
Voor het PMC een sollicitatiebrief sturen voor 9 november naar
j.hendrikx@lvomaastricht.nl. Let op hiervoor is maar een week de tijd!
Voor het SMC een sollicitatiebrief sturen voor 9 november naar
nico.derks@lvomaastricht.nl. Let op hiervoor is maar een week de tijd.
Op basis van de brieven en de eventuele aanvullende informatie van mentoren en
teamleiders worden leerlingen uitgenodigd voor een gesprek om hun motieven om
mee te doen verder uit te leggen. In de planning staat op dit moment dat dinsdag 22
november de uitslag naar de leerlingen medegedeeld gaat worden. Dinsdagavond 29
november is dan voor de gekozen leerlingen en hun ouders een avond over de

sponsorwerving gepland. De tijdsplanning is erg krap en is daarom ook onder
voorbehoud!
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Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u onze e-mailnieuwsbrief als ongewenst, klik dan hier

