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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Succesvolle kick-off van Sint-Maartens Serves
the City.
Vandaag heeft in de grote pauze de eerste keer een inzameling plaatsgevonden ten
behoeve van Maastrichtse voedselbanken.

In de Nieuwsbrief van woensdag 13 december zullen we een uitgebreider verslag
doen van deze door de leerlingenraad ondersteunde actie.
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Nieuwe samenstelling LLR bekend
Allereerst willen we Savyon van Beek feliciteren met zijn benoeming als secretaris
van de leerlingenraad. Daarnaast willen we ook de nieuwe leden feliciteren met hun
benoeming: Elisabeth Schmeets en Selina Blom. De nieuwe en huidige samenstelling
van de LLR is als volgt:
Darhiana Castillo Garcia V6, voorzitter

Savyon van Beek V5, secretaris
Marit Horselenberg V6, lid D.B.
Rochine Abdullah V6, lid D.B.
Isabelle Haex V6, lid D.B.
Bram Rompelberg G2, lid D.B.
Nadia Ghalouti V6, lid D.B. & MR-lid
Armand Gozé V6, algemeen lid & MR-lid
Nineve Koushaba V6, algemeen lid
Mika Wauben V6, algemeen lid
Tim van de Veerdonk V4, algemeen lid
Glenn Konings G2, algemeen lid
Loek Gennotte G2, algemeen lid
Aïsha de Windt V6, algemeen lid
Sem Penders V6, algemeen lid
Annabel Montulet V6, algemeen lid
Imane Er-Rachdi V6, algemeen lid
Jurian Remmen G2, algemeen lid
Myrthe Haenen V5, algemeen lid
Elisabeth Schmeets G2, algemeen lid
Selina Blom G2, algemeen lid
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Samenstelling LSD-commissie bekend
De “Laatste-School-Dag” (LSD) staat ook dit jaar weer op de planning. Voor de
organisatie is er zoals altijd een zogenaamde LSD-commissie. De samenstelling van
de LSD-commissie is officieel vastgelegd. Wij hebben gekozen voor een “grote
commissie” en een “kerngroep”. De kerngroep is het aanspreekpunt tussen de
directie en de LSD-commissie en bestaat uit een afvaardiging van de grote
commissie. De LSD-commissie bestaat uit de volgende leden:



Isabelle Haex (V6, voorzitter en lid-kerngroep)



Marit Horselenberg (V6, voorzitter en lid-kerngroep)



Max Hamaekers (V6, lid-kerngroep)



Maarten Samijo (V6, lid-kerngroep)



Armand Gozé (V6, lid-kerngroep)



Femke Brouwers (H5, lid-kerngroep)



Aïsha de Windt (V6)



Rui de Boer (V6)



Tiem Schmeets (V6)



Jim Pijls (V6)



Hamada Mansour (V6)



Nina van Leeuwen (V6)



Shana Lardinois (V6)



Barbara Paassen (V6)



Evie Spijkers (H5)



Ianthe Sosef (H5)



Jim Kariuki (H5)

Wij verheugen ons erop om van LSD weer een groot feest te maken! Jullie
horen snel meer van ons.
Namens de LSD-commissie,
Armand Gozé
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Da Vinci Masterclasses 2018
Ook dit jaar biedt LVO Maastricht excellente leerlingen in groep 8 van de
basisscholen de gelegenheid onder schooltijd deel te nemen aan de zogenaamde Da
Vinci Masterclasses. In totaal zullen er circa 39 leerlingen deelnemen. Deze worden
geselecteerd door de basisscholen.
Er worden drie groepen van 13 leerlingen samengesteld en deze leerlingen komen
twee opeenvolgende dinsdagen naar de deelnemende scholen voor VO om tussen
half twee en kwart over drie (tijdens het 6e en 7e uur) een Masterclass te volgen.
Daarna volgt voor de volgende groep van 13 leerlingen een serie van twee
dinsdagen.
In totaal verzorgt iedere deelnemende school voor VO dus zes dinsdagen een
programma.
De data voor 2018 zijn:
9 en 16 januari:

groep 1

23 en 30 januari:

groep 2

6 en 20 februari:

groep 3

De lessen worden gegeven door docenten van de deelnemende scholen: SintMaartenscollege, Porta Mosana College en ook het Bonnefantencollege.

Terug naar boven

