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

Aanstaande maandag, 30 oktober, vanaf het 2e uur, is de schoolfotograaf weer
in school aanwezig.
Op vrijdag 22 september zijn er al foto’s genomen van de onderbouwleerlingen en nu
is de bovenbouw aan de beurt!

De klassen worden opgehaald door leerlingen van de foto- en videoclub.
Ook leerlingen uit laag 1 t/m 3 waar nog géén foto van is genomen worden maandag
uit de klas gehaald als ze aan de beurt zijn.

Terug naar boven

Even voorstellen: Marc Husson – decaan havo

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Marc Husson
en ik ben sinds 1998 werkzaam aan het Bonnefanten College, waar ik lessen
geschiedenis en maatschappijleer geef. Naast het lesgeven ben ik sinds vier jaar
decaan. Ik ben vanaf nu elke woensdagochtend, als decaan havo, op de locatie
Noormannensingel aanwezig.
Ik ben getrouwd en woon samen met mijn vrouw en onze twee kinderen in
Maastricht.
Mijn grote hobby is muziek. Luisteren, maar vooral ook zelf maken. Ik ben sinds
2000 lid van de Drums and Pipes Maastricht Policeband (voorheen beter bekend als
de politiekapel).
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De leerlingenraad van het SMC zoekt nieuwe
leden!
De leerlingenraad (LLR) behartigt de belangen van alle leerlingen van het SintMaartenscollege en is weer volop bezig! Wij vergaderen regelmatig met alle leden
van de LLR en met verschillende directies van onze school. Waarschijnlijk gaat een
groot gedeelte van onze huidige leerlingenraad volgend jaar wegvallen (veel
eindexamenkandidaten) en daarom zijn wij op zoek naar veel nieuwe leden, die we
kunnen ‘inwerken’. Om een goede vertegenwoordiging te hebben van alle jaarlagen
zijn wij vooral op zoek naar leerlingen uit de brugklas, de derde klas en de vijfde
klas.
Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad betreffen schoolfeesten en
buitenschoolse activiteiten, het leerlingenstatuut, het beleid (ook Maastricht-breed),
het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse
commissies. Deelname in de leerlingenraad voor een bepaalde tijd betekent
bovendien dat jij je maatschappelijke stage al hebt vervuld!
Dus ben jij een kritische, proactieve leerling, die graag de mening van de leerlingen
wil vertegenwoordigen bij de directies en niet vies is van de handen uit de mouwen
steken, meld je dan vooral aan voor de LLR en stuur een mailtje naar:
leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl (je hoeft alleen maar aan te geven dat je graag lid
wilt worden en vermeld ook je klas, wij zullen je dan benaderen)

Wij zien je aanmelding graag tegemoet,
De leerlingenraad van het Sint-Maartenscollege

Terug naar boven

Onderwijs anders dagen
Op woensdag 1 november staat de eerste onderwijs anders dag in de jaarplanning.
Een korte toelichting.
Sinds 2015 is de nieuwe wet Onderwijstijd van kracht. Belangrijke verschillen met
de oude wet Onderwijstijd zijn dat de onderwijstijd nu wordt gemeten over de hele
schoolloopbaan in plaats van per schooljaar en dat scholen voor voortgezet onderwijs
een onderwijs aanbodverplichting hebben. Vwo-leerlingen hebben het recht om
gedurende de totale duur van hun opleiding 5700 uur onderwijs te volgen. Voor de
opleiding havo geldt dat leerlingen het recht hebben een onderwijsaanbod van 4700
uur te volgen.
Leerlingen volgen uit het totale onderwijsaanbod onderwijs op maat, op basis van
hun onderwijsbehoefte. Leerlingen die bijvoorbeeld sneller door de stof heen gaan,
mogen dat –op individuele basis- in minder uren doen. Er wordt op schoolniveau
afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Dit gebeurt vanuit een
onderwijskundige visie met instemming van de medezeggenschapsraad.
Scholen kunnen zo 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, een maatschappelijke stage of activiteiten in
het kader van community service learning, online onderwijs, culturele activiteiten en
LOB-activiteiten, zoals een beroepsoriënterende stage. Ook biedt het ruimte om
onderwijstijd over de leerjaren te spreiden en bijvoorbeeld lesuitval op te vangen.
Zoals Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, zegt:
“voldoe je aan de basiskwaliteit, dan is er ontzettend veel ruimte om routes te kiezen
en maatwerk te bieden. Het is vooral een organisatievraag hoe je dat met elkaar

vormgeeft”. Er is geen beoordelingskader voor onderwijstijd meer. De
onderwijsinspectie komt geen uren tellen, ook niet per leerling.

In totaal zijn er negen onderwijs anders dagen in schooljaar 2017 – 2018.
Deze staan in de jaarplanning van de school vermeld. De onderwijs anders
dagen staan gepland op:
wo 1 november
do 16 november
vr 15 december
wo 17 januari
do 22 februari
ma 5 maart
di 3 april
di 29 mei
ma 18 juni

Op onderwijs anders dagen zijn er géén lessen, maar de schoolfaciliteiten,
zoals het open leercentrum, staan tot de beschikking van leerlingen die
willen (samen)werken aan groepsopdrachten of aan de voorbereiding van
presentaties. Deze leerlingen kunnen gewoon op school terecht.
Onderwijs anders dagen bieden leerlingen ook de mogelijkheid om thuis te studeren.
Leerlingen kunnen dus ook er voor kiezen de dag te gebruiken om thuis de
naderende toetsweek / meetweek voor te bereiden.
Voor de Noormannensingel geldt dat de eerste inleverdag van praktische opdrachten
en handelingsdelen van het schooljaar gepland is volgend op de eerste onderwijs
anders dag: op donderdag 2 november. Kortom, er is genoeg te doen!
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Invulling 1 november onderwijs anders dag vhbo
Maastricht

Naar

aanleiding van de info die u heeft gehad over de

onderwijs anders dagen en zoals u heeft kunnen zien in de jaarplanning,
leest u hieronder de invulling van deze dag voor de drie locaties vhbo.
Locatie Eenhoornsingel:
Klas 1 en 2:
Op deze dag zijn de leerlingen niet op school aanwezig. Zij zijn dan thuis,
onder aansturing van de docenten, bezig met de invulling van onderwijstijd.
Voor 1 november is ervoor gekozen dat leerlingen deze kunnen gebruiken
om achterstallige werkzaamheden te kunnen verrichten. Hierbij denken wij
aan:
-

Up to date maken van huiswerk

-

Afwikkelen van Opeduca opdrachten

-

Maken van verslagen

-

Voorbereiden van presentaties

Klas 3, 4 en 5:


Klas 3 vhbo: mogelijkheid om maatschappelijke stage in te vullen en
voorbereiding toetsweek.



Klas 4 tl: voorbereiding toetsweek.



Klas 4 havo: mogelijkheid om maatschappelijke stage in te vullen en
voorbereiding toetsweek.



Klas 5 havo: mogelijkheid om aan het profielwerkstuk te werken en
voorbereiding van de toetsweek.

Locatie Noormannensingel:
Klas 1 en 2:
Op deze dag zijn de leerlingen niet op school aanwezig. Zij zijn dan thuis,
onder aansturing van de docenten, bezig met de invulling van onderwijstijd.
Voor 1 november is ervoor gekozen dat leerlingen deze kunnen gebruiken

om achterstallige werkzaamheden te kunnen verrichten. Hierbij denken wij
aan:
-

Up to date maken van huiswerk

-

Afwikkelen van Opeduca opdrachten

-

Maken van verslagen

-

Voorbereiden van presentaties

Klas 3, 4 en 5:


Klas 3 havo: snuffelstage



Klas 4 havo: mogelijkheid om maatschappelijke stage of werk af te
ronden t.b.v. de eerste PO/HD inleverdag op donderdag 2 november.



Klas 5 havo: mogelijkheid om aan het profielwerkstuk te werken of
werk af te ronden t.b.v. de eerste PO/HD inleverdag op donderdag 2
november.

Locatie Oude Molenweg:
Klas 4 en 5:


Klas 4 havo: mogelijkheid om maatschappelijke stage in te vullen en
voorbereiding toetsweek.



Klas 5 havo: mogelijkheid om aan het profielwerkstuk te werken en
voorbereiding van de toetsweek.

Terug naar boven

Uitreiking DELF diploma’s en MAS-certificaten
Op woensdag 11 oktober heeft de uitreiking plaatsgevonden van de DELF-diploma’s
en de MAS-certificaten. DELF is het internationaal erkende diploma voor de Franse

taal en de MAS houdt in dat leerlingen gedurende een week hun maatschappelijke
stage lopen op een school in Franstalig België.

Een aantal jaren geleden zijn we op beide locaties van vwo Maastricht,
gestart met Versterkt Frans, waar leerlingen in de onderbouw die Frans leuk
vonden, er goed in waren of een extra uitdaging nodig hadden, een extra
uur Frans per week konden volgen. Gedurende een aantal jaar hebben
leerlingen geïnvesteerd in deze taal. Nu hebben zij dit mooie en leerzame
project afgesloten met een DELF-diploma. De meeste leerlingen deden dit op
niveau A2 maar enkele ook al op het niveau B1, en dat voor leerlingen uit de
onderbouw! Ook hebben leerlingen uit de bovenbouw hun diploma gehaald
na een één- of tweejarig traject waarin ze extra geoefend hebben en met
het resultaat een DELF B1 of B2.
Daarnaast heeft een aantal leerlingen uit de 4e en 5e klassen vwo vorig jaar
hun maatschappelijke stage in Wallonië gelopen. Tijdens deze stage werkten
zij als onderwijsassistent op basis- en middelbare scholen die hun lessen in
het Nederlands geven terwijl de leerlingen Frans spreken. Een soort ttoscholen maar dan Frans-Nederlands.
De uitreiking werd gedaan door Marc Clairbois, délégué de WallonieBruxelles, verbonden aan de Belgische ambassade, die speciaal voor deze
uitreiking uit Den Haag was gekomen. Hij had voor alle geslaagden een
presentje meegenomen om deze mooie prestatie nogmaals te onderstrepen.
Ook Karin Strauss, ambassadeur van het Euregionaal onderwijs van de
provincie Limburg, was bij de uitreiking aanwezig.
Via deze weg willen wij alle deelnemers nogmaals feliciteren met dit
prachtige resultaat dat ook mooi op hun CV zal staan.
Ook dit schooljaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan DELFlessen voor de onder- en bovenbouw en de MAS in België te doen. Hebben
leerlingen interesse of willen ze zich hiervoor opgeven, mail dan naar
Françoise Honings, docente Frans, f.honings@lvomaastricht.nl.
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Wetenschappelijke Vorming, vwo Maastricht
21ste eeuwse vaardigheden
Het vwo van LVO Maastricht is gericht op de toekomst. De maatschappij verandert
heel snel. Heel veel is nu via internet te vinden. Dus het gaat niet meer uitsluitend
over kennisoverdracht, maar ook over kritisch, creatief en probleemoplossend
denken, over mediawijsheid, samenwerkingsvaardigheden en goede
opzoektechnieken. Met deze 21e eeuwse vaardigheden zijn leerlingen beter
voorbereid op de toekomst. Opdrachten als een nieuwsbericht maken over objectief
en subjectief, een krant maken of onderzoek doen naar hoe gelukkig een docent is,
horen bij de wekelijkse les. Tijdens het thema Geluk ontdekten leerlingen dat geven
meer gelukgevoel geeft dan krijgen, “Al blijft krijgen ook wel leuk.”

Duurzaamheid
Een ander thema dat behandeld wordt als onderdeel van het curriculum van
wetenschappelijke vorming is duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat we hierbij

Maastricht en de actualiteit in de gaten houden. Dat vinden de leerlingen ook leuk,
want zij zijn erg betrokken bij het milieu. De film Before the flood werd bekeken en
de leerlingen hebben een duurzaam huis ontworpen als onderdeel van een duurzame
wijk. Plastic soup, overbevolking en the energy gap waren onderdelen van de
opdracht. Ook werd gekeken naar de impact die vlees eten heeft op de opwarming
van de aarde. Een heuse eye-opener.

2e jaar
Op dit moment loopt het eerste thema van de tweede klas: Schoonheid. Er komen
diverse wetenschappelijke inzichten met betrekking tot dit thema aan bod. Van de
gulden snede tot de evolutietheorie. De thema’s gelijkheid, identiteit en futurologie
zullen dit jaar ook behandeld worden. Leerlingen werken samen of individueel en dan
vooral reflecterend om zo veel mogelijk te groeien in hun vaardigheden.
Door Viewbrics te gebruiken dat nu ontwikkeld wordt door de Open Universiteit en
waar onze school aan meewerkt, zullen de leerlingen meer inzicht krijgen in

aandachtspunten voor hun ontwikkeling in samenwerken, informatievaardigheden en
presenteren.
Ontwikkeling
Bij Wetenschappelijke Vorming is het de bedoeling dat leerlingen zich bewust worden
van het gegeven, dat alledaagse thema’s als Schoonheid, Duurzaamheid, Geluk,
Muziek en Gelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Leerlingen worden gestimuleerd een
onderzoekende, zelfs wetenschappelijke houding aan te nemen. Ze gaan met elkaar
in gesprek en prikkelen hun aangeboren nieuwsgierigheid.
Leerlingen hebben soms een houding van ‘Is dit nou echt belangrijk?’ Het is onze
uitdaging leerlingen duidelijk te maken dat de schijnbaar alledaagse en
vanzelfsprekende zaken bijna altijd een wetenschappelijke basis hebben.
Binnen de acht thema’s gaan we vakoverstijgend te werk en maken we verbindingen
met de andere vakken.
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Ode to dignity

Deze week verzorgt ODE TO
DIGNITY een aantal gastlessen bij het vak Wetenschappelijke Vorming. De tweede
klassers ronden nu het eerste thema Schoonheid af en gaan starten met een nieuw
thema Gelijkheid. Dat is meteen een mooie gelegenheid om ODE TO DIGNITY uit te
nodigen in de les. Namelijk ; Merlijn Twaalfhoven, de bedenker van dit concept wil
graag muziek en kinderrechten aan elkaar verbinden, zodat er voor elk kind een

mogelijkheid komt om een muziekinstrument te spelen. Dit wil hij doen in de stad
waar de kinderarbeid het allerlaatst zijn afgeschaft; Maastricht.
De twee lesuren van de gastles o.l.v. Rutger Muller en Elise de Ruyter vlogen voorbij.
Leerlingen zijn gestart met debatteren, om daarna met de hele groep ritmes te
bedenken. Uiteindelijk moesten deze o.l.v. een ‘dirigent ’uit de klas ten gehore
gebracht worden. We stonden er allemaal van versteld hoe we met zo weinig
middelen tot een dergelijk mooi resultaat konden komen !
ODE TO DIGNITY vraagt met klem aan alle leerlingen te komen naar de grootste
muzikale manifestatie a.s. zondag 29 oktober 15.00h op het herdenkingsplein. Het is
de bedoeling dat alle aanwezigen o.l.v. Merlijn Twaalfhoven samen (laagdrempelige)
muziek gaan maken; om zo aandacht te vragen voor het recht voor kinderen om zich
vrij en cultureel te kunnen ontwikkelen.
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MEP-Nationaal-2017

Op 24 september was het weer zo ver: de jaarlijkse Model-European-Parliamentconferentie kon van start gaan. Na twee hele dagen gevuld met het opstellen van
resoluties door de respectievelijke commissies kon het echte werk beginnen. Zo werd
de conferentie geopend in de Eerste Kamer der Staten-Generaal met sprekers als de
voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Broekers-Knols en niet te vergeten de
ambassadrice van Estland. Het eerste plenaire debat vond plaats op de hierop
volgende dag in de Hoge Raad. Deze dag werd afgesloten met een privérondleiding
voor de Limburgse delegatie door de Tweede Kamer. Het tweede en tevens ook
laatste plenaire debat werd ook gehouden in de Tweede Kamer.

Een korte samenvatting van het programma van deze conferentie kan natuurlijk
nooit recht doen aan het uiterst ambitieuze project dat Model-European-Parliament

is. Voor mij is MEP een ervaring zoals geen ander of dat nu komt door het aantal
nieuwe mensen dat ik heb ontmoet of door de hoeveelheid ervaring die ik heb
opgedaan met speechen op plekken die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
Kortom MEP-Nationaal is een week om nooit te vergeten.
Thomas van der Sande
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Musical Postcards

De leerlingen met examenvak muziek in de bovenbouw hebben 3 composities gemaakt in het
kader van het project Musical Postcards. Bekijk dit project via onderstaande link.
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/voortgezet_onderwijs/musical_postcards
/
Deze composities zijn gemaakt onder begeleiding van studenten compositie van het
conservatorium Maastricht en worden uitgevoerd door:
Dutch Chamber Music Company bestaande uit zeven musici van Philharmonie zuidnederland.
Deze uitvoering is woensdag 1 november 20.30 in het Ainsi Theater. Er zijn nog kaarten
verkrijgbaar.
Willie Arets

Terug naar boven

