Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.

Jaarplanning
Uitnodiging voor bijeenkomst ouderraad
Transitieplan Onderwijstijd: een plan voor het vwo krijgt vorm
Magistrale uitvoering Trachiniai
Training debatvaardigheden gymnasium 4

Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Uitnodiging voor bijeenkomst ouderraad
Op dinsdag 17 januari aanstaande (19.30 uur) is de eerstvolgende vergadering van
de ouderraad.
We komen graag bijeen met zoveel mogelijk ouders!
In de ouderraad kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op het
Sint-Maartenscollege. Je kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer
contact met andere betrokken ouders, het team en de directie en je doet een schat
aan ervaring op.
Nieuw is dat vanaf dit jaar er één ouderraad is voor alle lagen van de school. Heb je
kinderen in bijvoorbeeld de onder- en bovenbouw of in verschillende lagen dan hoef
je niet meer te kiezen.
Heb je vragen, of wil je reageren, dan kun je de ouderraad bereiken via het volgende
e-mailadres: ouderraadhavovwo@gmail.com.
Hopelijk ontmoeten wij elkaar aanstaande dinsdag!
Met hartelijke groet,
Menno Alkemade
Centrale Ouderraad
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Transitieplan Onderwijstijd: een plan voor het
vwo krijgt vorm
Voor de kerstvakantie berichtten we over de diverse consultaties die plaatsvinden om
gezamenlijk tot een nieuwe inrichting van het vwo-onderwijs te komen. De nieuwe
Wet Onderwijstijd schrijft voor dat elke school in augustus 2017 een plan gereed
moet hebben voor de nieuwe invulling van de wettelijke onderwijstijd.

Het plan dat nu in ontwikkeling is, geeft ruimte om het onderwijs met meer
flexibiliteit aan te bieden. Hierbij wordt meer rekening gehouden met de

individuele leerbehoeften van de leerlingen en ontstaat de mogelijkheid om
onderwijs ook in andere vormen dan ‘reguliere lessen’ aan te bieden. We
denken dan bijvoorbeeld aan versneld studeren of onderwijs met meer
begeleiding en instructie.
Gedurende de afgelopen maanden zijn ouders en leerlingen tijdens de
dialoogavond geconsulteerd en hebben docenten in diverse settings (secties,
teams, leeromgevingen) informatie aangeleverd voor het plan. In de
teamvergaderingen van deze week (donderdag 12 januari) zal elke team
zich buigen over het concrete onderwijsaanbod voor leerjaar 1, 2 en 3.
Deze en volgende week geven de belangrijkste stakeholders, de leerlingen,
hun adviezen over de inrichting van het onderwijs. Er is voor gekozen om
dat te doen door middel van een lesinstructie tijdens de mentorles. Met
stellingen en uitspraken waarover de leerlingen hun mening kunnen geven,
peilen we de mening van de leerlingen middels een digitale meting, omdat
dit een snelle verwerking van zoveel gegevens mogelijk maakt. Het is de
bedoeling is om ook in de toekomst leerlingen vaker te consulteren. Op
sommige momenten was er helaas een technische storing op de betreffende
website, daar hebben de leerlingen de stellingen alsnog schriftelijk
becommentarieerd.
Komende weken hopen wij over de resultaten van al deze consultaties en de
daaruit voortvloeiende inhoud van het Transitieplan te kunnen berichten.
Uiteindelijk zal in februari een uitgewerkt Transitieplan Onderwijstijd ter
instemming aan de medezeggenschapsraden worden voorgelegd.
Namens de locatieleiding, het ontwikkelteam Transitieplan Onderwijstijd,
Guy de Munck, Daniëlle Pekelharing, Ben Perry en Jack Cortenraad
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Magistrale uitvoering Trachiniai
United World College bood de theatergroep Aischylos op zondagavond 8 januari 2017
het podium voor de uitvoering van Sophokles’ tragedie Trachiniai. Onder de regie
van Sjeng Verheijden werkten assistenten, musici, koorleden en acteurs van acht
scholen uit Nederland en België samen. Hercules keert na langdurige afwezigheid

terug naar huis. Zijn vrouw uit beheerst haar geluk. Tot duidelijk wordt dat de held
en halfgod ook oorlogsbuit meeneemt: een nieuwe minnares. Dan ontvouwt zich een
noodlottige reeks gebeurtenissen.
Het koor vertolkt de gevoelens van de toeschouwers, indringend, melodieus, fataal.
De acteursprestaties van Eva Goreux (Liège) en Rui de Boer (Sint-Maartenscollege)
waren voortreffelijk. Taal en veeltaligheid manifesteerden zich als daarbij
overweldigende (eigenstandige) kracht. Al met al een magistrale uitvoering.
André van Dijk
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Training debatvaardigheden gymnasium 4
Leerling uit klas 6 gymnasium die het retorica-onderwijs hebben afgerond, praatten
klas G4D en G4E op maandag 9 januari jl. bij. Wat is het programma als je aan het
einde van klas 4 kiest voor retorica in klas 5 & 6? Jef Rouschop toonde opnames uit
Griekenland. Anouk Boer, Levi Banki, Lianne Boers, Merijnen Sonneveldt, Toby van
Sonsbeek, Carmen Vaessens, Juliette Vojacek gaven een toelichting op vragen van
gymnasiasten.
De trainers van de Debatunie, Elsenoor Wijlhuizen en Maarten Koreman, twee
geëngageerde twintigers met talent en ambitie, hebben zich ingezet om de
argumentatieve vaardigheden van onze leerlingen te vergroten. Uit de leerrapporten
kan men opmaken dat hun inzet effectief is geweest.
André van Dijk
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