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

Enkele ouders hebben ons benaderd met de vraag wanneer de definitieve bepaling
van de keuzevakken wordt bekendgemaakt. Dat kunnen wij pas doen nadat de
laatste periode van het jaar volledig is afgerond en bekend wie er ook daadwerkelijk
in het volgende jaar aan de keuzevakken kunnen gaan deelnemen. Daarnaast is het
ook zo dat wij aangenaam verrast worden door een toenemende belangstelling voor
onze school. Dat houdt in dat wij in alle leerjaren behalve de examenjaren nog
steeds aanmeldingen van nieuwe leerlingen krijgen.
Omdat wij onze leerlingen zoveel mogelijk in de keuzevakken willen plaatsen
waarvoor zij belangstelling hebben getoond stellen wij de definitieve bepaling ook uit
tot het einde van dit schooljaar. Voor de zomervakantie weten u en jullie hoe het er
voor volgend schooljaar uitziet.

Peter Overgaauw,
locatiedirecteur
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Het leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut, het statuut waar al jullie rechten en plichten in staan, is
recentelijk gewijzigd. De leerling-geleding van de MR heeft, na een langdurig
consultatieproces, het vernieuwde statuut op de MR-vergadering van 17 april 2018
goedgekeurd. Lees het vernieuwde statuut goed door (te vinden op de site en
verstuurd via de mail), want het statuut heeft namelijk direct effect op jou als
leerling!
De leerling-geleding van de MR
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Examensecretaris havo
De heer J. Vroemen is voor langere tijd ziek. Hij kan daarom zijn taak als
examensecretaris havo niet uitvoeren. Deze taak zal daarom tijdelijk worden
overgenomen door de heer J. Vincken, teamleider havo bovenbouw, in overleg met
de heer P. Vaessen, examensecretaris vwo.
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Verspreiding informatie:
SMC Nieuws wordt digitaal verspreid middels de bij ons bekende e-mailadressen 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 emailadres 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.
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Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.

