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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning
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Griep
Er is momenteel een griepepidemie in Nederland. Ook veel leerlingen en
medewerkers van onze school hebben griep (gehad). Dit heeft tot gevolg, dat de

dagroosters meer dan gebruikelijk aangepast dienden te worden. De mentor is het
eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met vragen over inhalen van
eventuele toetsen of het inleveren van opdrachten.
Guy de Munck
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Voortgang pilot vwo leerjaar 1
Met het einde van periode 2 in zicht, willen wij u graag op de hoogte stellen van de
vorderingen van de onderwijsontwikkelingen in vwo leerjaar 1. Navolgende tekst is
afgelopen week verstuurd naar de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen weken hebben de teamleiders van leerjaar 1 veel gesprekken gevoerd
over het onderwijs in leerjaar 1. Docenten, mentoren en ouders in een
klankbordgroep, individueel en in groepsverbanden. We hebben uit die gesprekken
veel informatie verkregen en hebben die gekoppeld aan de bevindingen van een
drietal leerkringbijeenkomsten van de docenten van leerjaar 1. Zonder hier volledig
te willen zijn, noemen wij hier enkele van de meest opvallende uitkomsten. Er is in
alle geledingen een behoefte geuit aan meer kennis en uniformiteit op het gebied van
formatieve meting.
Uit de evaluatie blijkt ook dat er nog grote verschillen bestaan tussen docenten in het
geven van feedback en het in kaart brengen van de groei van de leerling. Ook hier is
een vraag om meer kennis en uniformiteit en om digitale hulpmiddelen (Magister?).
Op basis van dit alles heeft de directie van vwo Maastricht samen met het bureau ICE
(http://www.toets.nl/over-ons/wie-we-zijn) een extra scholingsmiddag georganiseerd op 18
januari voor alle docenten van leerjaar 1 omtrent het thema toetsing. Deze
scholingsmiddag start met plenaire aandacht voor good practices m.b.t. formatief
meten en wordt gevolgd door workshops omtrent heel praktische vragen zoals



Hoe zorg ik dat een toets de leerling aanzet tot gericht leren?



Hoe kan ik een toets inzetten als beginpunt van het leren, en niet alleen als
eindpunt van het leren?



Hoe geef ik effectieve feedback na een toets, zonder hier perse een cijfer aan
te koppelen?



Hoe kan ik de leerling meer betrekken bij zijn/haar leerproces?

Het zijn heel concrete vragen, waarmee wij tegemoet komen aan de algemeen geuite
wensen zoals hierboven beschreven.
In leerjaar 1 staat formatief meten ten behoeve van het feedback geven op het leren
van de leerlingen centraal. Deze onderwijskundige aanpak wordt tenminste met
periode 3 verlengd. Met de kennis van de extra scholing en de ervaringen van de nog
te voeren gesprekken met bv. de klankbordgroep ouders op 1 februari aanstaande,
zal het management van vwo Maastricht een voorstel doen met betrekking tot het
vervolg vanaf periode 4 in onze tweejarige brugklas. Uiteraard houden wij u goed op
de hoogte van deze ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
de teamleiding vwo 1 Maastricht
Aleid van Bommel, Ben Perry
Mariet Oosterbaan, Frank Lacroix
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Formatief toetsen: onderzoek universiteit Twente
Binnen het voorgezet onderwijs in Nederland wordt op dit moment veel aandacht
besteed aan formatief toetsen, zo ook binnen het vwo in Maastricht. Eigentijds
onderwijs vraagt hier steeds meer om. Om beter aan te kunnen sluiten bij het
leerproces van individuele leerlingen, zetten steeds meer leraren en scholen in op
meer formatieve evaluatie. Daarvoor worden diverse instrumenten en interventies
gebruikt.

Uit een recente brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) aan alle scholen blijkt dat het ministerie de
beweging naar meer formatief evalueren stimuleert, onder andere door het
uitzetten van onderzoek. Het ministerie van OCW heeft Oberon de

opdracht verleend om, samen met het Research Center voor Examinering
en Certificering (RCEC), en de universiteit Twente een onderzoek te doen
naar de instrumenten en interventies gericht op formatief evalueren.
Dit onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant wordt de (huidige en
toekomstige) markt voor instrumenten en interventies gericht op formatief
evalueren in beeld gebracht. Deze instrumenten en interventies
(waaronder de diagnostische tussentijdse toets) worden met elkaar
vergeleken op diverse kenmerken. Anderzijds worden behoeftes van
scholen naar instrumenten en interventies gericht op formatief evalueren in
kaart gebracht. Het vwo Maastricht zal deelnemen aan dit onderzoek.
In het kader van het IOO-project toetssystematiek, dat ondersteund is aan
meer maatwerk onderwijs, zullen we bekijken hoe we de bevindingen van
dit onderzoek kunnen gebruiken voor de vormgeving van formatieve
metingen.
Dit is niet alleen van belang voor het toetsen, het zal ook inzicht geven in de
(toekomstige) beschikbaarheid van leermiddelen en overige interventies
gericht op formatief evalueren. Wij hopen goed gebruik te kunnen maken
van de resultaten van dit onderzoek.
In onderstaand artikel is meer informatie te lezen over de pilot in leerjaar 1.
Namens het IOO-project Toetssystematiek,
Jack Cortenraad

Dialoogavond vhbo 1
Op maandagavond 23 januari vindt de 2e dialoogavond vhbo 1 plaats in de
mediatheek. Alle ouder(s)/verzorger(s) van vhbo 1 zijn van harte uitgenodigd om
deze bijeenkomst bij te wonen.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur.
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Beroepenavond
donderdag 16 februari 2017

19.00-20.45u

locatie Bonnefanten College (Eenhoornsingel 100 te Maastricht)
Zoals elk jaar organiseren de decanen van de havo/vwo scholen van Maastricht en
Meerssen een beroepenvoorlichtingsavond voor alle derdeklassers. De locatie
rouleert en dit jaar wordt de Beroepenavond gehouden bij het Bonnefanten College in
Maastricht.
Tijdens deze avond geven ruim dertig beroepsbeoefenaren informatie over het werk
dat zij doen: Hoe ziet een werkdag er uit? Wat zijn de positieve kanten en wat zijn de
negatieve? Wat zijn nu de dagelijkse bezigheden van bijv. een bedrijfskundige, een
rechter of een biotechnoloog?

Leerlingen melden zich aan voor twee beroepen. Per leerling wordt één ouder
uitgenodigd de voorlichting bij te wonen. De avond begint om 19.00 uur en is
ingedeeld in twee rondes:
1e ronde

19.00 – 19.45 uur

2e

20.00 – 20.45 uur

ronde

Moeilijk kiezen? Hier vind je nog een overzicht met meer algemene
informatie over de beroepen en ook enkele gangbare
opleidingsmogelijkheden met bijbehorende benodigde profielen.
De brief, het overzicht van alle voorlichtingen én de wijze van inschrijven
kunt u hier vinden.

De inschrijfperiode loopt van maandag 16 januari tot en met maandag 6 februari
2017.
Wees er snel bij want vol is vol! We rekenen op een grote opkomst!

De decanen.
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Disco onderbouw
In het kader van de buitenschoolse activiteiten vindt op vrijdag 27 januari voor de
klassen 1, 2 en 3 de eerste disco-avond van dit schooljaar plaats. We organiseren de
Nieuwjaarsdisco: Black & White.



De avond begint om 20.00 uur en is om 00.00 uur afgelopen.



Uiteraard wordt er aan de leerlingen geen alcohol verstrekt.



Consumpties à € 1,=; er zijn ook kleine versnapering.



Toegang hebben uitsluitend leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het Sint-Maartenscollege.



De kaartjes kunnen enkel in voorverkoop gekocht worden aan € 3,50 het
stuk.



Leerlingen kunnen hun kaarten op maandag 16 januari, woensdag 18
januari, vrijdag 20 januari en donderdag 26 januari tijdens de grote pauze
voor de aula kopen.



Er vindt geen kaartverkoop meer plaats op de avond zelf.



Er zijn nu al meer dan 100 kaartjes verkocht. Wees dus snel!

De geslaagde disco-avonden van vorige jaren in herinnering roepende, rekenen wij ook nu weer op een gezellige happening. Aangezien de avond wordt
georganiseerd door de school, zullen er natuurlijk voldoende collega’s aanwezig zijn.
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Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u onze e-mailnieuwsbrief als ongewenst, klik dan hier

