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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Schooljaar 2018-2019

Inschrijvingen
Het Sint-Maartenscollege heeft voor het nieuwe schooljaar 125 nieuwe eerstejaars
leerlingen ingeschreven. Deze zijn verdeeld over vijf brugklassen: 3 havo-, 1 vwo- en
1 homogene gymnasium-brugklas.

Bezuinigingen
Er is in de afgelopen periode de nodige publiciteit geweest over de bezuinigingen bij
LVO Maastricht. Deze bezuinigingen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met
elkaar in evenwicht te brengen. Dit is in de afgelopen jaren onvoldoende het geval
geweest.
Op het Sint-Maartenscollege hebben we gekozen voor maximale inzet op de directe
onderwijstaken. Dat betekent:



Forse bezuiniging op de inzet van de schoolleiding.



Lichte bezuiniging op de inzet van het ondersteunend personeel.



Vrijwel geen vrijstelling van lessen bij docenten met extra taken.

Daarnaast hebben wij gekozen voor de volgende oplossingen om de dan nog
noodzakelijke bezuinigingen te realiseren:


Invoering van een lesrooster met lessen van 45 minuten.



Het voor 1 jaar schrappen van OPEDUCA en Keuzewerktijd uit de
lessentabellen van de onderbouw.



Een keuzevak wordt alleen aangeboden als minimaal 20 leerlingen ervoor
kiezen.



Het vak Economie wordt aangeboden vanaf het 3e leerjaar in plaats van
vanaf het 2e leerjaar.

Overigens zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd. De schoolleiding kiest voor
rust in de organisatie en handhaven en ontwikkelen van beleidskeuzes die nog recent
ook een positief advies of instemming van de Medezeggenschapsraad hebben
gekregen.

De voorgestelde wijzigingen zijn aan de Medezeggenschapraad voorgelegd.
Docententeam
Voor het komende schooljaar is gekozen om docenten zoveel mogelijk op 1 locatie in
te zetten. Dit betekent dat het Sint-Maartens weer een eigen docententeam zal
hebben, dat samen voor de school en de Sint-Maartenscultuur staat.

Verbeteren
Het Sint-Maartens is in overleg met de Ouderraad en de Leerlingenraad over
verbeterpunten voor de school. Aan elk van de beide raden is gevraagd om de vijf

meest belangrijke punten aan te geven die volgens die raad verbetering behoeven.
De schoolleiding beoordeelt deze punten op haalbaarheid en bespreekt deze met het
docententeam. Ze worden, samen met de inbreng van onze docenten en de LVO
uitgangspunten voor goed onderwijs uit het OpMaat-programma, opgenomen in een
verbeterplan dat de leidraad zal zijn voor onze ontwikkeling in het komende
schooljaar. De voortgang op de verbeterpunten zal in beide raden onderwerp van
gesprek zijn gedurende het schooljaar.

P. Overgaauw, locatiedirecteur
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Bronk 2018
De tijd van de Bronkfeesten is weer aangebroken. LVO Maastricht heeft de volgende
afspraken gemaakt:



Eén dag ontheffing verlenen aan leerlingen, die wonen in een dorp, waar de
Bronk plaatsvindt.



Twee dagen ontheffing verlenen aan leerlingen, die wonen in een dorp, waar
de Bronk plaatsvindt als zij een rol te vervullen hebben (bv. spelen in een
harmonie, lid zijn van een Jonkheid).



Geen dag ontheffing te verlenen aan leerlingen, die niet wonen in een dorp,
waar de Bronk plaatsvindt.



Alle leerlingen, die gebruik willen maken van bovengenoemde regeling,
dienen bij de servicebalie van school, een door hun ouders/verzorgers
ondertekende verlofaanvraag in met een brief van de harmonie of de
Jonkheid waar ze deel van uit maken.



De Bronk vindt plaats enkele weken voor de jaarovergang, een belangrijke
periode in het schooljaar. Leerlingen en ouders dienen zelf een afweging te
maken of leerlingen vanwege de Bronk lessen zullen missen.

Terug naar boven

Laatste ToetsWeekOpvangKlas (TWOK) van dit
schooljaar!

Laatste ToetsWeekOpvangKlas (TWOK)
van dit schooljaar!
Het einde is in zicht. Erudio studieondersteuning organiseert de laatste TWOK van dit schooljaar.
Heb jij nog een steuntje in de rug nodig of nog een sprintje naar de eindstreep? Meld je dan nu aan!

Een ToetsWeekOpvangKlas oftewel een TWOK is bedoeld om iedere leerling de mogelijkheid te bieden om
onder begeleiding op een rustig plekje te leren voor de toetsweek.

Wat is een TWOK?

Het is een klas waarin leerlingen een rustig plekje krijgen geboden gedurende de toetsweek met minimale
afleiding. De begeleiding is één op 15. De leerlingen hebben dus ook de mogelijkheid en de ruimte om
vragen te stellen. Wanneer een leerling dit graag wenst , kan een leerling ook overhoord worden. Daarnaast
bieden we ruim een week voor de toetsweek een planmoment aan, waarin de leerlingen een planning
maken voor de toetsweek onder begeleiding.

Waar, wanneer en welke tijden?

Alle
leerjaren




Planmoment: 4 juni 2018 15.30u-17.00u
Start en einde TWO:
Donderdag 14 juni t/m donderdag 21 juni

€100,per leerling

De TWOK is op bovengenoemde data geopend van 13.00u-18.00u.

Aanmelding
Heb jij of heeft uw zoon of dochter een rustig plekje nodig om te studeren?
Stuur dan een mailtje naar:

wilkeengels@erudio.nl

Uiterste aanmelddatum:

vrijdag 1 juni 2018

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? Neem gerust
contact op met de vestigingscoördinator van Erudio, Wilke Engels.

:
:

wilkeengels@erudio.nl
0620506747
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Verspreiding informatie:
SMC Nieuws wordt digitaal verspreid middels de bij ons bekende emailadressen van leerlingen en ouders/verzorgers. Deze e-mailadressen
kunnen overigens ook gebruikt worden voor het verstrekken van algemene
informatie met betrekking tot school.
Nieuw e-mailadres:
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden
aan havovwo@sint-maartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres” Voor het
oude e-mailadres kunt u zichzelf afmelden. (Zie hieronder)
Suggesties?
SMC Nieuws wordt verzonden via een no-reply e-mailadres en eventuele
reacties op deze mail worden dan ook niet gelezen. Heeft u suggesties of
opmerkingen, dan kunt u deze sturen aan de mentor of teamleider van uw
zoon of dochter.
Ontvangt u nog geen SMC Nieuws?
Dan kunt u o.v.v. “aanmelding SMC Nieuws” uw e-mailadres doorgeven via
havovwo@sint-maartenscollege.nl. Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.

Afmelden:
Indien u het SMC Nieuws niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via
de link onderaan de nieuwsbrief.

Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.

