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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Dialoogavond vwo Maastricht
Op dinsdag 8 november verzamelden zich ongeveer 70 mensen in de aula aan de
Noormannensingel. Leerlingen, ouders en docenten spraken met elkaar over de

mogelijkheden die de nieuwe wet op onderwijstijd biedt om het onderwijs te
verbeteren.
In kleine gespreksgroepjes werden zes stellingen met elkaar besproken. Voor elke
stelling ontmoetten de deelnemers andere gesprekspartners. Behalve het kennis
maken met veel nieuwe mensen van beide scholen leverde de ontmoeting veel
inzichten op over de gewenste en noodzakelijke verandering van ons onderwijs van,
algemeen gezegd, voornamelijk groepsgericht onderwijs naar meer gepersonaliseerd
leren.
Vanuit de gedachte “Als je gelijke kansen wilt bieden aan elk individu moet je
ongelijk onderwijs geven”, werd met elkaar besproken wat we in de toekomst willen
verstaan onder onderwijstijd. Is dat alleen de tijd die je samen met een docent
doorbrengt of kan dat ook anders? Is er maar één tempo van leren mogelijk of kan
er ook binnen het klaslokaal maatwerk geleverd worden? Hoe anders moet de school
het onderwijs organiseren als doubleren in de toekomst in principe niet meer
voorkomt? Wat denken we dat er nodig is voor modulair onderwijs in de bovenbouw,
in plaats van onderwijs, dat per jaarlaag georganiseerd is? Is thuis een
instructiefilmpje bekijken ter voorbereiding van de les van morgen ook onderwijstijd?
Of is dat huiswerk?
Het resultaat van de avond was verbluffend: tientallen grote vellen met opmerkingen
en suggesties. Leerlingen lieten merken dat het fijn was om hier eens met docenten
over te spreken. Aan ouders verschafte het veel duidelijkheid. Het gaf hen ook de
mogelijkheid hun visie te delen met docenten. Een ouder bracht het als volgt onder
woorden: “Ofschoon ik vanavond nog veel oud denken tegenkwam en besef dat het
moeilijk is dit los te laten, hoor ik ook pogingen tot vernieuwing, tot ruimer denken.
Ik roep jullie op te blijven dromen van een organisatie van onderwijs die meer recht
doet aan elk individu. Heb vertrouwen in de leerlingen, stimuleer hun zelfstandigheid,
biedt kansen, binnen kaders die te organiseren zijn. Het doel is de groei van kinderen
te stimuleren.”
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Afschaffing borg kluisje
Met ingang van schooljaar 2016/2017 is de verschuldigde borg voor een
leerlingenkluisje afgeschaft. Nieuwe leerlingen hebben al geen borg meer hoeven te
betalen en leerlingen die in voorgaande jaren de borg hebben betaald, zullen deze op
korte termijn retour ontvangen. Deze borg zullen wij u los van de schoolnota
overmaken. Mochten er nog oude facturen openstaan zullen wij deze verrekenen.
De huurkosten voor het gebruik van een kluisje zijn gehandhaafd en bedragen €15,=
per schooljaar.
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Vhbo 1 bezoekt de World Press Photo
tentoonstelling
Afgelopen vrijdag heeft H1A de tentoonstelling World Press Photo 2016 bezocht. Met
het werkboekje genaamd “Album Van:”, konden de leerlingen in de tentoonstelling
zelfstandig aan de slag. De vragen waren zo geformuleerd dat discussie onderling
tijdens het kijken naar de foto’s gestimuleerd werd. Door het maken van de vragen
leerden de leerlingen onder meer wat nieuws is, ontdekten ze wat fotojournalistiek is
en wat persvrijheid betekent. Ook leerden ze beter kijken naar fotografie.
De les bestond uit gewone vragen, discussievragen en verdiepingsvragen. Deze
laatste waren bedoeld voor leerlingen die meer tijd hadden, zoals H1A.
In het programmaboekje konden leerlingen aan de slag door hun favoriete foto uit te
knippen en op de voorkant te plakken. Van de uitgeprinte blaadjes werd hen geleerd
een boekje van te vouwen. Het bezoek aan de tentoonstelling werd afgesloten met
een nabespreking.
De leerlingen hebben vol enthousiasme meegedaan!
Meer informatie is te vinden op www.worldpressphoto.org/seethestory
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Deelname H3A Maastrichtse
Mensenrechtenprijs

Voormalig Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft tijdens zijn
afscheidsreceptie op 27 juni 2015 de “Maastrichtse Mensenrechtenprijs” in het leven
geroepen. Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft hij benadrukt
dat hij geen cadeaus wilde ontvangen, maar een bijdrage aan het vormgeven en in
stand houden van het initiatief zeer op prijs zou stellen.
Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen
opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de
Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren en medestudenten door
middel van een creatieve uiting.
Onze H3A heeft zich ook verdiept in deze stof en heeft een idee ingediend. Het wordt
dus spannend! Hopelijk haalt H3A de finale. Aan de inzending zal het in ieder geval
niet liggen! H3A heeft goed zijn best gedaan. Wordt dus vervolgd!
Meer info kunt u vinden op : www.maastrichtsemensenrechtenprijs.nl
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Naar de middelbare school . . . . en nu?
Na acht jaar basisonderwijs, gaat uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs. Dit is een
grote stap voor u, maar ook voor uw zoon of dochter. Als ouder/verzorger wil u natuurlijk dat uw
kind op een fijne school terecht komt, een school waar hij of zij het beste tot zijn of haar recht
komt. Wij willen u informeren over het onderwijsaanbod van LVO Maastricht.
Uitnodiging
LVO Maastricht nodigt u graag uit voor een interactieve informatieavond. Deze avond staat in het
teken van de volgende onderwerpen:



Welk type onderwijs bieden de scholen aan?



Wat biedt LVO Maastricht nog meer?



Hoe helpt u uw zoon/dochter bij het maken van een keuze voor de juiste middelbare
school?

We starten gezamenlijk met een algemeen deel. Daarna kunt u kiezen uit verschillende
interactieve themabijeenkomsten.
U bent welkom bij één van onze informatiebijeenkomsten op de volgende data:
Datum
Maandag 28 november ‘16
Dinsdag 29 november ‘16
Woensdag 14 december ‘16
Donderdag 15 december ‘16

Aanvang
19.30 u
19.30 u
19.30 u
19.30 u

Locatie
adres
vhbo/vwo
Noormannensingel 50
Bernard Lievegoedschool Nijverheidsweg 25
vhbo Maastricht
Eenhoornsingel 100
vmbo Maastricht
Bemelerweg 1

We bieden de informatiebijeenkomsten op vier verschillende dagen en vier andere locaties aan,
zodat u de keuze heeft. De inhoud zal steeds hetzelfde zijn.
Om aan te melden kunt u een mail sturen naar: info@lvomaastricht.nl. Vermeld daarin uw naam, de
basisschool van uw zoon/dochter en de datum van de informatieavond die u wilt bezoeken.
Graag tot dan!
Namens de werkgroep communicatie,
Twan Wijnants
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Jeugdverpleegkundige
GGD . . . . . even
voorstellen
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn
naam is Ilona Kempener,
jeugdverpleegkundige bij de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zuid Limburg.
Ieder jaar kom ik op school om de
verpleegkundige onderzoeken bij alle 2e
jaars leerlingen uit te voeren, daarnaast
zijn er nog een aantal dagen waarop ik
controles kom doen.

Het team JGZ ( jeugdarts, doktersassistente en jeugdverpleegkundige) houdt vinger
aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van
een leerling tijdens zijn/haar schoolcarrière. We kijken o.a. naar groei, gewicht, ogen
en gehoor maar ook naar eventueel schoolverzuim, het gebruik van genotmiddelen,
alcohol, seksualiteit en de omgang met social media, gamen etc.
Graag wil ik voor iedereen zichtbaar zijn op school en daarom is er afgesproken dat
ik buiten de reguliere onderzoeksdagen maandelijks een dag aanwezig ben op
school.
En wel op:
woensdag 23 november 2016
woensdag 14 december 2016
woensdag 25 januari 2017
woensdag 8 februari 2017
Overige data volgen nog.
De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om binnen te lopen om vragen te stellen
of hun zorgen te delen.
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) vragen of zorgen m.b.t. uw kind mag u uiteraard
ook contact met mij opnemen.

Ilona Kempener
(Jeugdverpleegkundige GGD Zuid-Limburg, locatie Maastricht)
Via mail: ilona.kempener@ggdzl.nl
Telefonisch via GGD: 043-8506695
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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

