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Sint-Maartenscollege ontvangt ouders/leerlingen van groep 8
Op maandagavond 10 december jl. hebben wij de ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen op
het Sint-Maartenscollege. Als tweede in een reeks van vijf ouder-informatieavonden over het
Voortgezet Onderwijs in Maastricht, heette een team van leerlingen en docenten meer dan 400
bezoekers welkom op onze school.
Leerlingen ontvingen de ouders aan de deur, wezen de weg naar koffie, thee en frisdrank.
In de aula werden de ouders welkom geheten door onze locatiedirecteur, de heer Peter Overgaauw,
die een korte introductie verzorgde over het Voorgezet Onderwijs in Maastricht en over het SintMaartenscollege.
Vervolgens heeft de heer Harry Oomen een bevlogen presentatie gegeven over wat leerlingen en
ouders op het Sint-Maartenscollege kunnen verwachten en waar wij als medewerkers voor staan:
onze visie op effectief onderwijs, het belang van brede vorming, de tweejarige brugperiode, de
begeleiding en de overige speerpunten van school. Daarna waren ouders in de gelegenheid vragen te
stellen aan de aanwezige leerlingen en docenten.
Uit de reacties en opmerkingen van ouders en leerlingen mogen we concluderen dat onze gasten
positief waren over de opzet van deze avond en dat zij een positieve indruk hebben gekregen van
onze school.
De ouders hebben voldoende informatie gekregen, een goede sfeer geproefd, een warme school
gezien en professionele, toegankelijke, enthousiaste docenten ontmoet. Onze gasten hebben de
aanwezige leerlingen uit de brugklas en de leerlingenraad gevraagd naar hun ervaringen op onze
school en waarom zij voor het Sint-Maartenscollege hadden gekozen. Een goede begeleiding van
leerlingen, dat is waar het om draait.
Ouders en leerlingen van groepen 7 en 8, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom
op onze Open Dag.
Noteert u alvast zaterdag 9 februari 2019, tussen 10.00 - 14.00 uur!
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Op woensdag 13 februari 2019 is er om 19.30 uur nog een informatieavond voor ouders die, na de
open dag, aanvullende informatie wensen over de mavo, havo en het atheneum.
Voor de toekomstige leerlingen organiseren wij een proeflessenmiddag op woensdag 13 februari
2019 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Inspectie over bestuurlijk functioneren
Aanstaande vrijdag, 14 december 2018, worden alle inspectierapporten over LVO-scholen en over
het bestuurlijk functioneren op de website van de inspectie geplaatst.
Voor eventuele vragen hierover verwijzen u naar het bestuursbureau van LVO in Sittard.

Laatste les….
Donderdag 6 december 2018 heeft mevrouw Gerry Koning-Vluggen in klas A2A haar laatste les uit
haar onderwijscarrière gegeven. Na lang wikken en wegen heeft zij besloten om met pensioen te
gaan.
Dit was voor haar geen gemakkelijke keuze omdat zij als gepassioneerde docente genoot van het
omgaan met leerlingen en collega’s. Mevrouw Konings-Vluggen zal nog alle toetsen van haar
leerlingen nakijken en ook nog de rapportvergaderingen bijwonen waarna zij meer tijd kan besteden
aan andere leuke dingen in het leven.
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Mevrouw Daphne Jansen zal na de kerstvakantie in dienst treden als vervangster van mevrouw
Konings-Vluggen. Onze leerlingen kennen mevrouw Jansen al van haar begeleiding van de
onderbouwleerlingen in het Open LeerCentrum.

Wij wensen mevrouw Daphne Jansen veel succes bij deze nieuwe stap in haar onderwijsloopbaan!
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L1 Actie “Samen voor de Voedselbank”
Vorige week was Bas van Mulken, presentator van L1 bij ons op school om het startschot te geven
voor de actie 'Samen voor de Voedselbank'.
Jullie hebben nog tot donderdagochtend 13 december 2018 de kans om lang houdbare
levensmiddelen in te leveren.
Jullie kunnen deze in de dozen deponeren onder de kerstboom in onze mooi versierde hal.
'SMC, samen 1000 levensmiddelen voor de voedselbank!'

Verantwoord gebruik Sociale Media
Op de sociale media, waaronder Facebook, maar ook op klassen-apps komen vaak berichten en
afbeeldingen binnen die ongewenst of zelfs verboden zijn. Het gaat dan om, bijvoorbeeld,
zogenaamde ‘stickers’ die opzettelijk beledigend zijn voor een groep mensen. Onze leerlingen zijn op
een leeftijd dat zij aan het ontdekken zijn en daarbij hoort ook dat je dingen doet waarvan je de
gevolgen niet altijd overziet. Zo merken wij dat leerlingen niet altijd op de hoogte zijn van het feit dat
publiceren van bepaalde afbeeldingen strafbaar is gesteld in artikel 137c van het Wetboek van
Strafrecht.
Om de leerlingen, met name in de onderbouw, zich er van bewust te laten worden dat het versturen
van dergelijke materiaal strafbaar is, zal in het nieuwe jaar hierover voorlichting worden gegeven in
samenwerking met de schoolagent. Samen met ouders en leerlingen willen we ook bij het gebruik
van sociale media ons zorgdragen voor de handhaving van ons veilig school- en leerklimaat.

Xanten
Negen november ging gymnasium 2 naar het Archeologisch Park van Xanten. Op deze plek lag
vroeger een Romeinse stad genaamd Colonia Ulpia Trania. Veel van de mooie bouwwerken hebben
nog lang overeind gestaan. Helaas is in de Middeleeuwen bijna alles verwoest en hergebruikt als
bouwmateriaal om de Middeleeuwse stad Xanten te bouwen. Wij hebben in groepjes presentaties
gehouden over plekken die in het park gerestaureerd zijn: de Haventempel, de Noordpoort, het
Lapidarium, het badhuis, het amifitheater en nog veel meer. Ook leerden we de Romeinse spelletjes
en de cultuur kennen.
Maar het belangrijkste was dat we een geweldige dag hebben beleefd en daar ook nog iets van
hebben opgestoken.
Gioia, Roderick en Maxime (AG2B)
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Romeinse spelletjes

Amfitheater

Verrassing van de Rabobank
5 december jl. werden we door Rabobank als school verrast met 100 kaartjes voor de schaatsbaan
van Magisch Maastricht op het vrijthof.
Zo vlak voor de toetsweek hebben een aantal klassen nog even heerlijk kunnen genieten op de
schaatsbaan.
Un grand merci gaat uit naar de Rabobank!
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Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

FOOTER
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@sintmaartenscollege.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@sintmaartenscollege.nl. Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
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