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

Terug naar boven

Teamleider vwo
Met ingang van woensdag 11 april is mevrouw mr. E. Hans benoemd tot teamleider
vwo-bovenbouw van het Sint-Maartenscollege. Zij volgt in deze functie mevrouw
Pekelharing op.
Mevrouw Hans heeft veel ervaring opgedaan in het hoger onderwijs, maar kent ook
het voortgezet onderwijs goed. Zij zal zich deze week inwerken en vanaf maandag 16
april a.s. is mevrouw Hans verantwoordelijk voor haar afdeling.
Mevrouw Hans zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

P. Overgaauw, locatiedirecteur

Terug naar boven

Herkansingen


De periode voor het inschrijven voor de herkansingen H4, V4 en V5 op 14
mei is wat krap bemeten. De schoolleiding heeft daarom besloten het einde
van de inschrijvingen met 2 dagen uit te stellen en dus te verplaatsen naar
18 april.



Voor de eindexamenklassen lopen de herkansingstoetsen, vanwege het grote
aantal, door op maandag 16 april. Leerlingen volgen naast hun
herkansingstoetsen gewoon hun reguliere lessen.

Terug naar boven

Uitwisseling Albal (Valencia) – Maastricht: the
special edition!
In het kader van de IPV-regeling (subsidie voor Internationalisering in PO en VO) –
het vroegere VIOS – zullen wij van 16 t/m 20 april opnieuw 28 Spaanse leerlingen en
2 docenten van onze partnerschool Institut Educació Secundarià IES Albal uit Albal
(Valencia) verwelkomen voor een fijne uitwisseling.
Deze editie is extra bijzonder omdat er voor de eerste keer leerlingen zullen
deelnemen van twee verschillende Maastrichtse scholen, te weten het Porta Mosana
College en het Sint-Maartenscollege. De deelnemende leerlingen komen allemaal uit
atheneum 2 en gymnasium 2 en heel toevallig zijn de aantallen ook nog eens netjes
verdeeld over beide scholen.
Tijdens de uitwisseling zullen de Spaanse en Nederlandse leerlingen op allerlei
vlakken kennismaken met elkaars wereld. Taal, cultuur, historie, eten, school en
ontspanning zijn de belangrijkste ingrediënten van onze internationale cocktail. Dit
jaar staan o.a. een kookworkshop, een bezoek aan het drielandenpunt in Vaals, een
speurtocht in Aken, een bezoek aan het War Cemetery in Margraten en een uitstapje
naar de Efteling (de wereld van Anton Pieck! Nederlands erfgoed!) op het
programma. Maar ook ons eigen, mooie Maastricht komt uitgebreid aan bod, met
onder meer een rondleiding in de Zonneberggrotten en een speurtocht door het oude
stadscentrum. En uiteraard horen er ook de nodige educatieve maar wél leuke
opdrachten bij deze fijne activiteiten.
Van 14 t/m 18 mei zullen wij een tegenbezoek brengen aan Valencia.
Benieuwd naar onze ervaringen en belevenissen? Nog even geduld, een verslagje
volgt na afloop…

Natascha Nijsten-Engelen
Gerard Klingenstijn
Sara Coenegrachts

Terug naar boven

Basketbaltoernooi

Dinsdag 17 april is er een basketbaltoernooi voor vwo brugklassen vanaf 9.00u in de
Geusselt Sporthal.
De reguliere lessen voor A1A, AG1B en G1C komen die dag daardoor te vervallen.

Terug naar boven

Oproep leerlingenraad
Wil jij betrokken zijn bij deze school? Wil jij het verschil maken in deze school? Wil jij
je gehoord voelen?

Dan is de leerlingenraad perfect
voor jou! De leerlingen moeten namelijk meer inspraak hebben op school en dat is
mogelijk dankzij onze leerlingenraad. Met de leerlingenraad kun je invloed hebben op
het schoolbeleid, maar ook op andere dingen. Zo heeft een aantal leden van de
leerlingenraad een dagje uit naar Parijs geregeld voor atheneum 6. Dit soort dingen
kun jij ook doen. Jij beslist namelijk hoe jij je wilt inzetten voor de school. Je kunt dit
doen als algemeen lid (je kunt je inzetten voor dingen die je belangrijk vindt bijv.

Serve the city) of lid van het dagelijks bestuur (deze gaat maandelijks in gesprek
met de schoolleiding). Ook komen er eind dit jaar belangrijke functies als secretaris,
penningmeester en voorzitter vrij. Daarnaast is het natuurlijk een voordeel voor je
vervolgstudie: als je actief hebt meegedaan, komt dit namelijk erg goed op je cv te
staan!
De leerlingenraad zoekt voornamelijk mensen die momenteel in de derde, vierde of
vijfde klas zitten. Deze jaarlagen zijn namelijk niet goed vertegenwoordigd in de
raad, maar wij vinden dat ieder jaarlaag een stem verdient! Meld je daarom snel aan,
zodat ook jouw jaar gehoord wordt.
Jij kunt het verschil maken!
Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl
Je kunt ook een keertje meekijken bij zo’n vergadering. Ook dan kun je een mailtje
naar ons sturen naar ons!
De leerlingenraad van het Sint-Maartenscollege

Terug naar boven

