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

Faciliteitenlijst - Procedure
Het Sint-Maartenscollege maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft
aan welke leerlingen recht hebben op verlengde toetstijd en wie er gebruik mag
maken van de laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het
Zorgteam tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Denk hierbij aan
een officiële dyslexieverklaring, een verklaring binnen het Autisme Spectrum Stoornis
etc. Tevens kan in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het
Zorgteam voor een tijdelijke plaatsing op de faciliteitenlijst zorgen. De
beoordeling van deze medische verklaring door het Zorgteam is leidend.

Een aanvraag voor extra faciliteiten verloopt via de mentor:
1)

Download het betreffende formulier van de schoolsite

2)

Vul het formulier in en voeg een kopie toe van de desbetreffende
officiële verklaring

3)

Lever het ingevulde formulier en de kopie in bij de mentor

4)

De mentor levert het ingevulde ‘formulier aanvraag faciliteiten’ samen
met een kopie van de officiële verklaring in bij Guusje Marx
(g.marx@lvomaastricht.nl).

Gebruik van de laptop tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring
standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit expliciet te zijn
vermeldt in de verklaring.
In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het SintMaartenscollege voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum. In
geval van beperkingen van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen
in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden verleend.

Schooljaar 2016-2017
Toetsperiode uiterste inleverdatum van een officiële verklaring:
1. Periode 1:

15 september 2017
5 oktober 2017

2. Periode 2:

17 november 2017
15 december 2017

3. Periode 3:

4. CSE:

vwo 3/4/5 en vhbo 4/5
vwo 1/2 en vhbo 1/2/3
vwo 3/4/5 en vhbo 4/5
vwo 1/2 en vhbo 1/2/3

2 maart 2018

vwo 3/4/5 en vhbo 4/5

9 maart 2018

vwo 1/2 en vhbo 1/2/3

6 april 2018

5. Periode 4: 25 mei 2018

vwo 6 en vhbo 5
vwo 1 t/m 5 en vhbo 1 t/m 4

Voor vragen over een specifieke verklaring of vragen over de faciliteitenlijst kunt u
terecht bij het Zorgteam; g.marx@lvomaastricht.nl (zorgcoördinator) of
m.claus@lvomaastricht.nl (contactpersoon faciliteitenlijst).

Magister
Magister is het schooladministratiesysteem dat gebruikt wordt door alle
personeelsleden op school en waarin ook leerlingen de cijfergegevens, rooster,
aanwezigheidsregistratie, huiswerk, etc. kunnen lezen. Voor de ouders is er een
apart ouderportal met vergelijkbare gegevens.
Alle nieuwe leerlingen hebben in inmiddels hun inloggegevens voor Magister
ontvangen. De ouder-inloggegevens volgen deze week ook.
Alvast wat tips & tricks met betrekking tot het gebruik van Magister:



Bij de eerste keer inloggen, wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen.
Dit kan NIET via de Magister-app op de telefoon. Indien gewenst kunt u
daarna de app downloaden en gebruiken.



Via de website van school kan ook ingelogd worden: Deze leidt automatisch
naar de juiste versie van Magister.



Het wachtwoord moet minimaal uit tien tekens bestaan, anders blokkeert
Magister direct.



Wordt er drie maal onjuist ingelogd, dan blokkeert Magister ook automatisch.
Lukt het inloggen niet meteen, wacht dan een tijdje voor er opnieuw
geprobeerd wordt in te loggen. Er kan soms even een algemene externe
Magisterstoring zijn en zodra deze voorbij is kunt u wellicht gewoon weer
inloggen.



Met betrekking tot de Magister-app: in de praktijk is gebleken dat updates
niet altijd correct uitgevoerd of genegeerd worden op de smartphones. Dat
kan voor veel problemen zorgen. Wilt u zeker zijn steeds de meest actuele
versie te hebben, verwijder dan af en toe de app en installeer deze opnieuw.



Het simpelweg uit- en aanzetten van de telefoon kan soms ook helpen als
Magister bij het inloggen blijft “draaien”.

Er is een aparte mailbox voor meldingen van ouders over problemen bij het inloggen
via het ouderaccount magister@hv.sint-maartenscollege.nl

Deze mailbox wordt regelmatig bekeken, maar houdt u rekening met enkele werkdagen
voordat u antwoord krijgt. De collega’s die deze meldingen bekijken, zullen deze waar
mogelijk oplossen. De school heeft echter geen 24-7 helpdeskfunctie.
Ouderportaal
De inloggegevens voor uw ouderaccount in Magister wordt deze week per post
verzonden.
Overigens: als u al kinderen op school heeft in hogere leerjaren, dan ontvangt u
géén aparte inlog meer. U kunt uw oude inlog gebruiken en ziet bij openen al uw
kinderen in het scherm staan en kunt doorklikken (rechtsboven in scherm) naar het
kind waarvan u gegevens wilt zien.

Communicatie
We vinden het belangrijk dat de school u als ouder altijd kan bereiken, via e-mail
maar ook via telefoon. Zo is het bijvoorbeeld bij excursies en uitwisselingen in het
buitenland van groot belang dat wij u in eventueel urgente situaties direct kunnen
bereiken. We willen de gegevens in Magister graag gedurende het schooljaar zo
actueel mogelijk houden.

We willen u verzoeken om wijzigingen in telefoonnummers, e-mailadressen,
verhuizingen, of een wijziging qua woonsituatie van de leerling naar
aanleiding van gewijzigde gezinssituaties altijd zo spoedig mogelijk aan ons
door te geven. U kunt dit doen via het algemene schoolmailadres:
havovwo@sint-maartenscollege.nl
Enkele van deze gegevens zijn ook zelf aan te passen via uw ouder-inlog van
Magister.
In ons administratiesysteem zijn alle telefoonnummer genoteerd die bij aanmelding
zijn doorgegeven. Deze zijn niet allemaal zichtbaar voor u als ouder, maar dus wel
aanwezig.

Indien u een bericht naar school stuurt m.b.t. wijzigingen in communicatiegegevens, wilt u dan alstublieft ook de naam van de betreffende leerling(en) en
de klas erbij vermelden?
Als het een wijziging met betrekking tot een e-mailadres betreft, dan graag ook
aangeven óf en zo ja, welk ander adres wij kunnen verwijderen.
Zo kunnen we er voor zorgen dat u en uw zoon/dochter bereikbaar zijn voor alle
noodzakelijke informatie.

Introductieactiviteiten
Hier een impressie van een aantal activiteiten tijdens de introductieweek. Volgende
week volgt nog meer.

De introductiedag van vwo 1

De vwo-brugklassers van de Noormannensingel en de Oude Molenweg
hebben afgelopen vrijdag een fantastische introductiedag in Fun Valley
beleefd. Het doel was om de leerlingen uit je klas te leren kennen en dat is
ook echt gelukt. Lekker zonnig weer en enthousiaste leerlingen maakten
deze dag tot een groot succes. De Cios-studenten die onze leerlingen bij
verschillende spellen begeleidden, mogen we daarbij zeker niet onvermeld
laten. Zij coachten steeds vol geestdrift onze nieuwe leerlingen bij de meest
spannende activiteiten: er werd op een vlot over de Maas gevaren; de
jongens streden tegen de meiden in een uitputtende challenge; verder
waren er nog spellen als knotshockey, boogschieten, boardingvoetbal,
netbal, wereldbal, touwbruggen en een oneindige ladder.
Kortom een goed begin van het nieuwe jaar!
De brugklasmentoren

Met de tweede klas naar de Sint-Pietersberg (vrijdag 1 september)
Vandaag hadden we de tweede introductiedag. En omdat we gisteren al zoveel
hadden moeten doen (kuch kuch...), hadden we vandaag nog geen les, maar een
leuke activiteit.
We zijn met de tweede klas gaan wandelen op de Sint-Pietersberg en hebben een
rondleiding gekregen in de mergelgrotten. Het wandelen was gezellig, want we
konden gewoon héél veel vertellen over de vakantie! In de grotten was het koud en
donker (behalve als er iemand voor je liep die constant in je ogen scheen met z’n
zaklamp!). We hebben ook een klein stukje zonder licht rondgelopen: toen moesten
we een lint vastpakken en achter elkaar lopen, zoals in een polonaise. Natuurlijk
grote stress bij sommige kinderen, maar toen het licht weer aanging, bleek dat we
gewoon om een wat grotere pilaar liepen, op 5 meter van de startplaats!
Verder is er in die donkere, koude gangen ook een liefde (van korte duur) ontstaan!
Helaas was die alweer voorbij toen de initialen en het hartje uit de mergel werden
gekrast. Zonde als je het ons vraagt, maar gelukkig hebben we een foto! Verder
kregen we ook Napoleons van de mentoren en hebben we de hele reis liedjes
gezongen. En niet te vergeten: bij terugkomst hebben we nog een lekker ijsje
gegeten! Het was een geslaagde dag!
Pien en Renée, G2D

