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

Terug naar boven

Voor vwo 5 ging de kijk-luistertoets van het vak
Engels in de toetsweek wel erg snel.

Na afloop van de kijk-luistertoets Engels voor jaarlaag vwo 5 ontving de
examencommissie diverse klachten over het feit dat de leespauzes tussen de
luisterfragmenten beduidend korter waren dan normaal gesproken bij luistertoetsen
het geval is. Hierdoor was er onvoldoende tijd om de vragen en bijbehorende
antwoordmogelijkheden te kunnen lezen. Uit navraag bij de sectie Engels bleek dat
de kijk-luistertoets van het jaar 2014 werd gebruikt. In 2014 bracht het CITO een
kijk-luistertoets in omloop met een productiefout: te korte leespauzes. Om herhaling
te voorkomen zal de betreffende kijk-luistertoets alsnog worden vernietigd.
De gemaakt toets zal nagekeken worden aan de hand van de in 2014 door het CITO
geleverde aangepaste normering.
Deze scores voor de kijk-luistertoets zullen op donderdag 12.00 uur op school via het
examensecretariaat bekend worden gemaakt. (Magister is in de toetsweek gesloten)
Leerlingen kunnen naar aanleiding van de behaalde score zelf bepalen of zij op
vrijdag 16 december om 14.00 uur in de aula zullen deelnemen aan een herkansing
van de kijk-luistertoets.
De herkansing geldt niet voor leerlingen met verlenging. Leerlingen met recht op
verlenging maakten een kijk-luistertoets zónder technische tekortkoming.
Dit betekent dat de toets aardrijkskunde voor alle leerlingen wordt verplaatst van
vrijdag 16 december 14.00u naar vrijdag 16 december 8.30u. in zaal L1. De
leerlingen die hun toetsen gewoonlijk maken in lokaal V1, maken de
aardrijkskundetoets om 8.30u in lokaal V1.
De leerlingen werden door het examensecretariaat per schoolmail hierover
geïnformeerd.
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Prijsuitreiking Maastrichtse Mensenrechtenprijs
Op donderdag 8 december vond in de aula van het bestuursgebouw van de
Universiteit Maastricht de prijsuitreiking plaats van de Maastrichtse
Mensenrechtenprijs. Tot de finalisten behoorde Wout Jennissen uit atheneum 6 met
onderstaand gedicht op basis van artikel 14 van de universele rechten van de mens.
Artikel 14 beschrijft het recht op asiel: "Een ieder heeft het recht om in andere
landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging". Het gedicht werd ter plekke
op overtuigende wijze voorgedragen door Femke Verheijden. Met zijn inzending
heeft Wout de tweede prijs gewonnen. Het bijbehorende prijzengeld zal hij doneren

aan Amnesty International. Gastsprekers van deze mensenrechtenorganisatie gingen
tijdens de lessen levensbeschouwing, ethiek en filosofie/LEF van docente Marjo de
Vries met de leerlingen het gesprek aan over de universele rechten van de mens en
inspireerden Wout tot het schrijven van zijn inzending.
Proficiat Wout en Femke met jullie mooie prestatie !
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Kerstlunch medewerkers 23 december
Op vrijdag 23 december vindt om 12.30 uur een gezamenlijke kerstlunch plaats van
medewerkers van het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College.
Voor de Noormannensingel betekent dit, dat er op vrijdag 23 december les gegeven
wordt tot en met het 3e uur (11.20 uur). Aansluitend reiken de onderbouwmentoren
tussen 11.20 – 12.00 uur de rapporten uit aan hun leerlingen. Bovenbouwmentoren
reiken de rapporten uit vanaf 12.00 uur.
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D9M Toneel gymnasium 2
Op dinsdag 29 november verzamelden de leerlingen van gymnasium twee zich in de
aula waar mevr. Mailleu en mevr. Haenen hen opwachtten. Na een korte warming up
gingen de leerlingen in groepjes naar lokalen om daar onder begeleiding van
leerlingen uit de bovenbouw te werken aan een toneelstukje. Ze hadden een script
van “Welkom bij de Romeinen” dat ze moesten uitwerken tot een levendig
toneelstukje. Aan het einde van de dag bleek hoe hard de leerlingen gewerkt hadden.
Verkleed en met vele attributen in de hand kwamen de leerlingen het toneel op en
speelden de scènes met volle overtuiging. En alle tekst uit het hoofd! Ze maakten het
de jury ontzettend moeilijk om een winnaar te kiezen.
Het was een succesvolle dag!
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D9M Toneel gymnasium 3
Op woensdag 30 november stond de Negen Muzendag Toneel voor de derde klas
gymnasium op het programma. Afgelopen jaren kregen de leerlingen nog een script
dat ze konden uitvoeren, maar dit jaar begonnen ze met niets. Ze kozen een Griekse
mythe uit en zette het verhaal om naar een uitvoerbaar toneelstuk dat ze aan het
einde van de dag moesten laten zien. Met hulp van leerlingen uit de bovenbouw
gingen ze aan de slag. Bij toeval kozen drie groepen voor dezelfde mythe, maar ieder
had er zijn eigen draai aan gegeven, waardoor alle stukken interessant waren om
naar te kijken. Rond het middaguur verschenen alle leerlingen in toga’s in de aula,
hun uitvoeringen waren voorzien van licht, muziek en special effects. Sommige
groepen speelden de klassieke mythe van Narcissus, een andere groep had de mythe
van Theseus en de Minotaurus omgeschreven naar de presidentsverkiezingen in de
Verenigde Staten. Aan creativiteit geen gebrek dit jaar. Wat een prachtige dag!
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Schaatsen vhbo 1
Afgelopen vrijdag 9 december is klas H1A van ons vhbo gaan schaatsen samen met
de eerste klassen van het vhbo, locatie Eenhoornsingel.
We verzamelden om 13.00 uur op het Vrijthof waarbij de kinderen tot 14.30 uur
konden schaatsen. Het was voor sommigen de eerste keer op de schaats, terwijl
anderen schaatsten alsof ze het iedere dag doen. Deze activiteit kwam de
saamhorigheid en sfeer ten goede. Al met al een geslaagde middag.
Het schaatsen, inclusief de huur van de schaatsen zelf, werd ons aangeboden door
Rabobank Maastricht. De Rabobank is een partner van VHBO Maastricht en bij vele
activiteiten betrokken zoals het vak M&O.
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Positieve ontwikkelingen na onrust vmbo
Maastricht
Begin dit schooljaar was er onrust bij vmbo Maastricht. Lesroosters met complicaties,
lesuitval en een aantal te grote klassen, waren de belangrijkste oorzaken van de
problemen in de bovenbouw. De problemen zijn inmiddels grotendeels verholpen. De
situatie in een notendop met daarbij een positieve boodschap van locatiedirecteur
Johan Moes: “We zitten weer op de rit”.
Lesroosters
Bij de start van het huidige schooljaar week het leerlingenaantal af van het aantal
waar voor de zomervakantie vanuit was gegaan. Daardoor vielen een aantal klassen
groter uit dan gepland. Deze moesten opnieuw ingedeeld worden. De nieuwe

klassenindeling is gunstiger voor de leerlingen, aangezien zij nu op meer aandacht
en begeleiding kunnen rekenen. De lesroosters zijn inmiddels helder.
Lesuitval
Er was veel lesuitval door ziekte van docenten. Docenten met ernstige fysieke
klachten of langdurige ziekte, moesten voor langere tijd vervangen worden.
Overmacht. De zoektocht naar geschikte vervangers bleek een uitdaging. Het vmboteam trok uiteindelijk enthousiaste vervangers aan die samen met de leerlingen een
inhaalslag maakten. Sommige klassen krijgen structureel extra lessen om
achterstand in te halen. De klassen die het betrof, liggen nu op schema.
Communicatie
Magister kampte met problemen, waardoor ouders niet altijd konden inloggen om bij
de relevante informatie te komen. De tweewekelijkse nieuwsbrieven kwamen door
een technische fout slechts beperkt aan bij ouders en leerlingen. Daardoor was er
geen optimale communicatie rondom lesroosters en lesuitval. Het vmbo laste voor
een aantal klassen extra ouderavonden in om deze ouders te informeren en samen
met hen te zoeken naar oplossingen.
Kentering
Na de herfstvakantie kwam het vmbo weer in rustiger vaarwater. Locatiedirecteur
Moes is vooral blij dat de onrust geen schade heeft gehad op de leerstof. Na
vergelijking van de recente toetsresultaten met de cijfers uit de eerste periode van
vorig schooljaar, blijkt dat de situatie geen invloed heeft gehad op de resultaten van
de leerlingen. In de komende drie periodes wordt in de bovenbouw toegewerkt naar
mooie examenresultaten. “We doen er alles aan om onze leerlingen hierin te
ondersteunen.”
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