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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
In de jaarplanning op de site van de school werd met ingang van deze week de
vermelding van de data toetsweek havo 3 aangepast conform een besluit van de
locatiedirecteur havo Twan Wijnants dd. 4 juli, dat genomen werd als onderdeel van
het MR-instemmingstraject.
Het besluit houdt in dat havo 3 in de planning van de toetsweken met ingang van
toetsweek periode 2 het tijdpad van havo 4-5 en vwo 3 t/m 6 volgt.

Terug naar boven

Uitnodiging ouderraadvergadering
Maandag 25 september van 19.30 – 21.00 uur.
De kracht van een ouderraad
Vaak hoor je ouders vragen wat een ouderraad nu voor bevoegdheden heeft. Heeft
een ouderraad bijvoorbeeld adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om
onderwerpen zoals kwaliteit van het onderwijs, toekomst van de school of het aantal
uren les per week? Het antwoord is heel eenvoudig: Nee, dat heeft de ouderraad
niet.
De ouderraad is een raad die zonder enige bevoegdheid opkomt voor de belangen
van leerlingen en ouders in de school. Als ouderraad ga je niet op de stoel van de
directie of de docenten zitten, maar ga je in een open gesprek met de schoolleiding
praten over de algemene belangen van leerlingen en ouders. Juist het ontbreken van
een formele positie zorgt er voor dat de ouderraad een goed klankbord en zelfs een
thermometer kan zijn voor de school. In reactie op door de school verstrekte
informatie of aan de hand van bij de ouderraad binnengekomen signalen van ouders,
kan de ouderraad ongevraagd advies geven aan de schoolleiding en aan de
oudergeleding van de MR en haar mening geven. De ouderraad is bovendien de
missing link in de driehoek school, leerlingen, ouders. Leerlingen, leraren,
ondersteunend personeel en de directie zijn dagelijks aanwezig. Als ouder sta je wat
verder af van de school maar ben je via je kind(eren) vanzelf erg betrokken en een
belangrijke bron van informatie voor de school. Juist het ontbreken van een formele
positie kan daarin de kracht zijn van een ouderraad.

Op maandag 25 september aanstaande vindt tussen 19.30 – 21.00 uur de
eerste ouderraadvergadering van dit schooljaar plaats. We komen graag
bijeen met zoveel mogelijk ouders! Actieve ouders zijn dus altijd welkom.
Heb je vragen, wil je reageren of een agendapunt indienen, dan kun je de ouderraad
bereiken via het volgende e-mailadres: ouderraadhavovwo@gmail.com

Romany van de Veerdonk
Centrale Ouderraad
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Atheneum 6
Op donderdag 21 september hebben de leerlingen van atheneum 6 studieverlof.
Gymnasium 6 is dan nog in Griekenland. Op vrijdag 22 september wordt er een
dagexcursie Parijs georganiseerd voor en door de leerlingen van atheneum 6.
Ook werd er een belangstellingsinventarisatie uitgezet voor deelname aan een
busreis naar Italië in juni 2018, na afloop van het eerste tijdvak van het CE. Alle
ouders/verzorgers van leerlingen in atheneum 6 hebben hierover op woensdag 13
september een mailing ontvangen met achtergrondinformatie, met een
inschrijfmogelijkheid voor de dagexcursie Parijs en een in te leveren formulier
betreffende de belangstellingsinventarisatie voor de meerdaagse reis naar Italië in
juni 2018.
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling
van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet
Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook
zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt
nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG).

Gezondheidsonderzoek
In de tweede klas van de middelbare school krijg je een uitnodiging van de
jeugdverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek. Ze kijkt dan naar je
lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus of je lichaam gezond is en hoe je je
voelt. Zij informeert ook naar je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken,
alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer
20 minuten. Als je ergens last van hebt of je zit niet lekker in je vel, zeg dit dan
zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Zij vertelt niks door zonder jouw toestemming
en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt, kijkt ze
samen met jou wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van
tevoren een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek. Hierin
komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook
aan je ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd
wordt. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met al je gegevens.

Inentingen
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden twee HPV prikken (vaccin tegen
baarmoederhalskanker). Hiervoor ontvang je een uitnodiging.

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte
Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan
leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede
vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen.
Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauwer samen met de school en het
regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en
achterliggende problemen snel aan te pakken.

Vragen of zorgen?
Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met
het Team JGZ. Of loop eens binnen bij de jeugdverpleegkundige als ze op school is.

Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van
hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. Wij helpen u graag!

Contact
Marly Opstals, jeugdverpleegkundige
Nadia Schoonbrood, doktersassistente
Veronique Wijnands, jeugdarts
Team JGZ, Unit Maastricht
E: InfoJGZ.Maastricht@ggdzl.nl
T: (043) 850 66 95
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Erudio TWOK
ToetsWeekOpvangKlas TWOK
Erudio heeft vorig schooljaar bij de
laatste toetsweek een
ToetsWeekOpvangKlas oftewel een
TWOK georganiseerd op het SintMaartenscollege.
Om iedere leerling de mogelijkheid
te bieden om onder begeleiding op
een rustig plekje te leren voor de
toetsweek.
Wegens succes gaan we de TWOK
dit schooljaar bij iedere toetsweek
organiseren!

Wat is een TWOK?
Het is een klas waarin leerlingen een rustig plekje krijgen geboden
gedurende de toetsweek met minimale afleiding. Er zijn maximaal 15
leerlingen per lokaal met één begeleider. De leerlingen hebben dus ook de
mogelijkheid en de ruimte om vragen te stellen. Wanneer een leerling dit
graag wenst en hier ruimte voor is, kan een leerling ook overhoord worden.

Daarnaast bieden we ruim 1,5 week voor de toetsweek een planmoment
aan, waarin de leerlingen een planning maken voor de toetsweek onder
begeleiding.
Waar, wanneer en welke tijden?
Aangezien er verschillende toetsweken zijn , hanteren we verschillende
data.

HAVO 4-5
VWO 3-6

VHBO 1-3
VWO 1-2




Planmoment: 25 september 2017 16.00u-18.00u
Start en einde TWOK HAVO 4-5 + VWO 3-6:
vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 12 oktober




Planmoment: 23 oktober 2017 16.00u-18.00u
Start en einde TWOK VHBO 1-3 + VWO 1-2:
woensdag 1 november tot en met donderdag 9
november

De TWOK is op bovengenoemde data geopend van 13.00u-18.00u
De leerlingen kunnen op de eerste verdieping, bij lokaal M2 (naast de
mediatheek) zelf bekijken in welk lokaal ze worden verwacht.
Kosten:
De kosten bedragen €80,- per leerling voor de gehele TWOK inclusief
planmoment.
Heb jij of heeft uw zoon of dochter en rustig plekje nodig om te studeren?
Stuur dan een mailtje naar:
wilkeengels@erudio.nl

Uiterste aanmelddatum HAVO 4-5+VWO 3-6 leerlingen:

22 september 2017

Uiterste aanmelddatum VHBO 1-3+VWO 1-2:

19 oktober 2017

Vermeld in de mail de volgende gegevens;
Naam leerling:
Klas leerling:
geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Naam ouder(s)/verzorger(s);
Voornaam:
Achternaam:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Nadat we een mailtje hebben ontvangen, krijgen ouder(s)/verzorger(s) van
ons een ontvangstbevestiging van de aanmelding. Mocht u nog vragen
hebben? Kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.
E:

wilkeengels@erudio.nl

T:

0620506747
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Introductieactiviteiten
Hier een impressie van een de introductieactiviteit van vwo 4.
De leerlingen van klas A4A zijn met hun mentor, mevrouw Lemeer, in Maastricht op
pad geweest en hebben een geocaching speurtocht gedaan. De leerlingen van de
klassen A4B en G4C, zijn op vrijdag 1 september ter introductie van het nieuwe
schooljaar naar Snowworld Landgraaf gegaan.
Bij Snowworld hadden we allemaal de mogelijkheid om het klimpark en de rodelbaan
te trotseren. Van 11.00 tot 14.00u hebben we ons erg geamuseerd, onze angsten
overwonnen en vooral een goede start gemaakt van het schooljaar. En dat nog wel
razend snel met de rodelbaan. In het weekend was er tijd om weer uit te rusten.
Een super leuke activiteit waar voor teambuilding en kennismaking genoeg tijd was.

Camiel Coenen V4B

