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Open dag Sint-Maartenscollege 9 februari 2019
Zaterdag 9 februari aanstaande is de open dag!
We verwachten, net als vorige jaren, een grote opkomst van leerlingen en hun ouders.
Ter voorbereiding van deze dag, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de jaarplanning, is het
besluiten genomen om op vrijdag 8 februari 2019 na het 5e lesuur te starten met het inrichten van de
Open Dag.
Tussen het 4e en 5e lesuur zal geen pauze zijn, alleen 5 minuten migratietijd. Het laatste lesuur, het
5e uur, eindigt om 12.50 uur.
Samen
Mogelijkheden
Creëren

Mobieltjes in de klas
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Het intensief checken van berichtjes en posts op de smartphones heeft volgens 92 procent van de
docenten negatieve gevolgen voor de schoolprestaties en de cijfers op het rapport, dat blijkt uit een
recentelijk onderzoek van DUO.
Leerlingen kunnen sociale en psychische problemen krijgen door het intensieve smartphone gebruik.
Ook hun cijfers op school hebben er onder te lijden, aldus DUO.
Dat komt omdat ze te veel worden afgeleid, slaaptekort hebben en zich minder goed kunnen
concentreren. Bij het maken van huiswerk geeft de telefoon ook te veel afleiding.
Erik (31), ex-docent geschiedenis, veranderde van mening over de mobiele telefoon in de les.
Leerlingen zitten continu onder de tafel hun telefoon te checken. Als dat drie keer in de les gebeurt, is
het weinig. Ik pleit er niet voor om telefoons te verbieden, dat heeft absoluut geen zin. We moeten
kinderen leren hun telefoon bewust opzij te leggen als ze iets willen doen wat concentratie of
aandacht vergt. Dat geldt overigens ook voor volwassenen is mijn overtuiging. Een telefoontas in het
klaslokaal waar aan het begin van de les de leerlingen hun telefoon in stoppen is een goede oplossing.
Op die manier leer je ze aan dat als je wilt leren, wilt luisteren of iets wilt lezen, de smartphone uit het
zicht moet zijn!
Vanaf 9 februari aanstaande hangt er in ieder klaslokaal een telefoontas waar je aan het begin van de
les je telefoon in doet.
Met goede voornemens hoef je niet te wachten tot 1 januari 2020!

Hoe word je burgemeester?
“Wat wil je worden als je later groot bent?” Die vraag speelt niet alleen voor Chloë uit Gymnasium 3
van het Sint-Maartenscollege, maar voor veel derdeklassers elk jaar in het voortgezet onderwijs in
Nederland. Want in de derde klas gaan de leerlingen hun profiel kiezen en wordt de eerste weg
ingeslagen naar de vervolgstudie in het hoger onderwijs. Goede loopbaan oriëntatie is hiervoor
noodzakelijk en snuffelstages - waar je een dagje gaat kijken bij een organisatie - zijn ook erg nuttig.
Chloë: “Ik was benieuwd hoe je burgemeester wordt en wat er allemaal bij komt kijken om de taak
uit te voeren en daarom vroeg ik aan de Maastrichtse Burgemeester Annemarie Penn-te Strake om
een snuffelstage.” Hierop stelde de Burgemeester voor om een gastles te komen geven aan de hele
klas. “Dat was super gaaf!” aldus Chloë.
Afgelopen vrijdag tijdens het zesde lesuur kwam onze Maastrichtse Burgemeester naar het SintMaartenscollege en legde uit hoe ze burgemeester was geworden, wat haar leukste taken waren en
haar uitdagendste. Ook vroeg ze aan de klas, haar aan het eind van het schooljaar te adviseren over
de toekomst van de Gemeente Maastricht.
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Proeflessenmiddag 13 februari 2019
Leerlingen van groep 8 kunnen zich inschrijven voor proeflessen op woensdag 13 februari 2019.
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur volgen leerlingen een drietal lessen van leerjaar 1. Daarmee krijgen ze
een tweede kijkje in de keuken van een brugklasleerling. Deze proeflessen worden gegeven door
docenten van de onderbouw en een aantal brugklasleerlingen. Leerlingen van atheneum 3 zullen
assisteren als gids.
De ervaring leert dat een groot aantal leerlingen zich voor deze proeflessen aanmeldt. Dat betekent,
dat er circa 20 docenten en lokalen uit geroosterd worden om deze lessen te kunnen geven. Om dit
mogelijk te maken hebben een groot aantal van onze onderbouwleerlingen woensdag 13 februari
aanstaande na 12.05 uur geen lessen meer, maar werken ze thuis verder aan hun opdrachten.
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Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Facebookpagina
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/?ref=bookmarks

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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