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Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Bezoek van de Inspectie
Vorige week hebben wij u bericht dat er een extra Inspectiebezoek komt bij vrijwel alle scholen van
LVO Maastricht. In de zomervakantie en in de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft de
schoolleiding veel informatie bij de inspectie aangeleverd: informatie over onderwijsresultaten,
examendossiers, programma’s van toetsing en afsluiting, onderwijstijd, het Schoolplan 2015-2019 en
het schooljaarplan 2017-2018, de leerlingenadministratie, besluitvorming en taken en rollen in de
schoolleiding, binnen secties en binnen teams.
Inmiddels is het programma voor het bezoek aan het Sint Maartenscollege bekend gemaakt.
Inspectiebezoek op 10 en 11 september 2018
Op maandag 10 en dinsdag 11 september zullen twee inspecteurs onze school bezoeken en met veel
betrokkenen spreken: de schoolleiding, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel.
Ook de ouder- en de personeelsgeleding van onze medezeggenschapsraad spreken met de
onderwijsinspecteurs. Daarnaast zal de onderwijsinspectie op deze dagen inzage vragen in leerlingen examendossiers, cijferregistratie, ons leerlingvolgsysteem en diverse regelgeving. Tot slot zullen
de inspecteurs mogelijk ook een paar lessen bezoeken.
Lesuitval op 10 en 11 september
Het programma van de onderwijsinspectie op onze school vraagt veel van docenten, ondersteunend
personeel en de schoolleiding op 11 en 12 september. Een aantal docenten zal zich beschikbaar
moeten houden voor gesprekken met de inspecteurs. Dit veroorzaakt lesuitval voor onze leerlingen.
Wij hebben gekeken hoe dat op te vangen, maar gezien de hoeveelheid docenten die tegelijk in
gesprek zullen gaan met de inspecteurs is het onmogelijk voor ons om dat op te vangen. Wij vragen
daarvoor uw begrip.

De resultaten van het inspectieonderzoek
De schoolleiding zal na publicatie de resultaten van het inspectieonderzoek delen met alle direct
betrokkenen: docenten, ouders en leerlingen. Tevens zullen we de resultaten gebruiken bij het
afronden van het nieuwe schooljaarplan 2018-2019.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact met ons op.
Inzet Open Leercentrum
Maximaal voorkomen van lesuitval is een belangrijk speerpunt op het Sint Maartenscollege vanaf dit
jaar. Maar excursies, buitenlandse reizen, ziekte van docenten en, zoals volgende week,
inspectiebezoek veroorzaken dat soms lessen niet kunnen worden gegeven. Het Rijk bekostigt
scholen “sober en doelmatig” en binnen de budgetten zijn geen middelen vrij te maken om hier
bevoegde docenten op in te zetten. Daarom gebruiken wij het Open Leercentrum van de school voor
opvang van lesuitval.
Leerlingen uit de onderbouw die geen les hebben op een tussenuur zijn verplicht om tijdens dit
lesuur in het Open Leercentrum te werken aan opdrachten die zij van hun docenten hebben
gekregen. Wij zijn op zoek naar meevallers in onze begroting om deze opvang nog aanzienlijk uit te
breiden, zodat onze onderbouwleerlingen gedurende de schooldag voortdurend onder toezicht van
bevoegde docenten zijn.
Ongewenst gedrag in de schoolomgeving
Na de zomervakantie houden een aantal personen, waarschijnlijk zonder vaste woon- of
verblijfplaats, zich op bij onze school. Zij bedelen om geld bij onze leerlingen en medewerkers en op
ouderavonden, ook bij de ouders. Wij hebben sterk de indruk dat zij onder invloed zijn van drugs.
De locatieleiding vindt hun aanwezigheid rond de school volstrekt onaanvaardbaar en wij zijn
dagelijks in contact met de politie om hen te laten verwijderen. De politie reageert daar ook telkens
snel en adequaat op.
We gaan ervan uit dat deze tactiek tot ontmoediging leidt bij deze personen en zij spoedig een
andere verblijfplaats zullen zoeken. Totdat het zover is verzoeken wij u, de ouders, om met uw zoon
of dochter te bespreken dat hij of zij ieder contact met deze personen vermijdt.
Aan jullie, onze leerlingen, vragen wij om ons meteen te melden als je iets verdachts ziet of als je
lastig gevallen wordt. Dan ondernemen wij meteen actie.
Met vriendelijke groet,
namens de locatieleiding,
Peter Overgaauw
locatiedirecteur a.i.

