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Open dag Sint-Maartenscollege – vwo én vhbo
Op het Sint-Maartenscollege kun je terecht voor vwo én vhbo onderwijs. Het
vernieuwde vwo onderwijs wordt samen met het Porta Mosana College ontwikkeld en

aangeboden. Kenmerkend aan het vernieuwd, toekomstbestendig vwo onderwijs is
het gepersonaliseerd leren, met meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen.
Daarnaast wordt sinds vorig jaar wetenschappelijke vorming aangeboden. Hierbij
staan creativiteit, kritisch denken en het vinden van oplossingen voor moeilijke
vraagstukken centraal. Dit zijn vaardigheden die je straks op de universiteit goed
kunt gebruiken. Wil je weten wat de keuzevakken de Kunstfabriek, Sport&Lifestyle,
informatica of het vak O&O inhouden, kom dan kijken op de open dag van het vwo
op het Sint-Maartenscollege.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal LVO Maastricht in Maastricht-Oost volwaardig
vhbo (havo en tl)-onderwijs (inclusief Tweetalig Onderwijs Engels) aanbieden. De
plek waar dit gebeurt is het Sint-Maartenscollege, locatie Noormannensingel.
Voortschrijdend inzicht leert dat met het aanbieden van onvolledig havo-onderwijs in
Maastricht-oost leerlingen van Maastricht-oost en de Heuvelland-gemeenten,
onvoldoende bereikt worden. Vanaf het schooljaar 2017-2018 geldt voor alle
leerlingen die zich bij het vhbo in Maastricht-Oost aanmelden de afspraak dat ze de
opleiding kunnen afmaken, daar waar ze starten. Er hoeft dus niet tussentijds
verhuisd te worden naar een andere locatie. Tijdens de Open Dag van het SintMaartenscollege, de vhbo locatie in Maastricht-Oost, krijgt u de gelegenheid om
hierover vragen te stellen.
Het vernieuwend havo-onderwijs (vhbo) zoals we dat aanbieden in Maastricht heeft
tijdens de voorlichtingsavonden dit schooljaar positieve reacties gekregen. Ook
reageren leerlingen die nu het vhbo-onderwijs volgen, enthousiast. Uit gesprekken
en enquêtes onder ouders blijkt daarnaast dat ook ouders onze vernieuwende
aanpak, meer en meer waarderen.
Kom aanstaande zaterdag 11 februari tussen 10.00 – 14.00 u naar de open dag van
het Sint-Maartenscollege om kennis te maken met het vernieuwd vwo én vhbo
onderwijs in Maastricht-Oost.
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Trots op onze leerlingen! - Certificaten
Cambridge English
Dit najaar hebben 10 bovenbouw leerlingen zich elke maandag het 9e uur klassikaal
voorbereid om een Engels Cambridge examen te kunnen doen. Eind november

hebben ze examen gedaan, er volgde een spannende tijd. De uitslagen kwamen
maar mondjesmaat binnen. Radu Ionescu, uit havo 5, heeft het Cambridge Advanced
examen gedaan en kreeg als eerste bericht dat hij geslaagd was. Hij heeft zijn C1
niveau binnen.
De andere 9 kandidaten hebben een Cambridge Proficiency examen gedaan. Dit
betreft een examen op het allerhoogste niveau van het Europees Referentie Kader
(E.R.K.), namelijk niveau C2. Van de 9 kandidaten hebben er 7 het C2 niveau
behaald. Dit zijn Orly Vankan (havo 4), Bart Hofman (vwo 5) en Menno Bartels, Lotte
Vermariën, Rud Heijnen, Jules van der Meijs en Scott Warnier uit vwo 6. Scott
Warnier slaagde voor het Cambridge Proficiency Examen met een ‘grade A’, het
hoogst mogelijke cijfer. Een bijzondere prestatie. De leerlingen sloten dit samen af
met een avondje Engels stappen, nu is het wachten nog op de officiële certificaten.
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Op Maat onderwijs: opleiding docenten BKT-VO
(Basiskwalificatie Toetsing Voortgezet
Onderwijs)
In een van vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het belang van goede
formatieve, maar ook summatieve, toetsen voor het leerproces van onze leerlingen.
Alle onderwijsvernieuwingen bij LVO Maastricht zijn direct of indirect verbonden met
een nieuwe manier van toetsing en beoordeling van leerlingen, waarin niet zozeer
een cijfer maar juist de groeimogelijkheden van de leerling, zowel op het gebied van
zijn cognitieve ontwikkeling alsmede op het gebied van zijn executieve en
metacognitieve vaardigheden, centraal staan. Summatief of formatief, met of zonder
cijfers, doceren is verweven met examineren. Het is niet mogelijk de twee apart van
elkaar te zien. Het goed overwogen en gefundeerd toetsen is een competentie waarin
iedere docent zich moet bekwamen.
Om toetsbekwaamheid te bevorderen en te begeleiden start binnenkort het eerste
BKT-VO (Basiskwalificatie Toetsing) traject bij het vwo en vhbo. Voor dit traject, dat
wordt afgesloten met een assessment door een BKT-examinator, ontvangen
deelnemers een certificaat. Een BKT-VO-bevoegdheid zal in de nabije toekomst
wellicht uitgroeien tot een vereiste voor met name LC en LD docenten.

Het traject, dat zo’n drie maanden zal
duren, behelst de gehele toetscyclus en
is gebaseerd op de kwaliteitspiramide
van eigentijds toetsen en beoordelen
die eerder door de werkgroep toetsing
is ontwikkeld. De docent analyseert en
verbetert in dit traject een toets die
hij/zij daarna direct gebruikt in de eigen
praktijk.

Het is daarmee een praktijkgericht scholingstraject dat meteen zijn
resultaten zal laten zien binnen het onderwijs. Leerdoelen en -opbrengsten
worden in kaart gebracht op leerdomein- sectie en individueel toetsniveau.
Met deze scholing wordt op zowel het vhbo als het vwo de basiskwalificatie voor een
effectief toetsende docent geïntroduceerd.
Hiermee zetten we de volgende stap richting een toetspraktijk die uw zoon of
dochter helpt bij het leren en de basis vormt voor een betrouwbare diagnose dan wel
beoordeling.
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Theatervoorstelling Sint-Maartenscollege: Wat
zonde!
Het Sint-Maartenscollege staat bekend om zijn grote “theater”-traditie.
Docenten en leerlingen verzorgen al meer dan vijftig jaar een jaarlijkse
voorstelling, meestal een cabaret, maar ook toneelstukken, musicals en revues
zijn al ten tonele gebracht.
Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari is het zover: het Cabaret van 2017 komt
eraan! Het wordt een show boordevol spanning, verwijzingen, verdenkingen en
nog veel meer. Het beloofd een heel gezellige avond te worden met humor,
drama, dans, zang en muziek.
Het is een rustige avond in het dorp Simpelberg. Het café gaat zo sluiten. Er
zijn bijna geen mensen meer op straat. Alles wijst erop dat het een gewone
nacht wordt… Totdat de burgemeester de volgende ochtend dood gevonden
wordt. Het hele dorp is in rep en roer. De begrafenis wordt geregeld. Maar toch
blijft er iets knagen. Is onze burgemeester wel een natuurlijke dood gestorven?
Twee detectives gaan de zaak nader onderzoeken… Hoogmoedige
tienermeisjes, een hebzuchtige weduwe en een stel wellustige kantoordames
passeren de revue. En dit allemaal op het podium van het Sint-Maartenscollege
natuurlijk! Dus komt dat zien!
Graag nodigen we jullie uit om een voorstelling in onze aula te bezoeken. De
voorstellingen vinden plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari en starten
steeds om 20.00 uur. Na afloop van iedere voorstelling is er een gezellig
samenzijn in de kantine.
Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Vanaf maandag 13 februari t/m woensdag 15
februari vindt de verkoop plaats in de grote pauze.
We hopen u te mogen begroeten op een van onze avonden!
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De Straatsburgreis van MEP-Limburg
Afgelopen week zijn Esther Stehouwer en ik, Tom-Joep de Groot, met stichting MEP
(Model European Parliament) Limburg naar Straatsburg geweest. MEP Limburg
verzorgt naast de regionale conferentie ook een aantal reizen waarvan Straatsburg er
een is.
Maandag 23 februari zijn we met 20 leerlingen van scholen uit heel Limburg per
touringcar eerst naar Luxembourg gegaan om het Hof van Justitie te bezoeken. Het
gebouw en de toespraak van mevrouw Van der Jeught waren erg indrukwekkend en
leerzaam. Vervolgens zijn we doorgereisd naar Straatsburg waar we tot en met
vrijdag onder andere de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben bezocht
(Belangrijk om te vermelden is dat de Raad van Europa waarin 47 Europese landen
zitten, de Rechten van de Mens bewaakt: iets anders dus dan de Europese Unie).
We hebben de gelegenheid gehad om veel enthousiaste sprekers te ontmoeten en
vragen aan hun te stellen. De heer Onno Elderenbosch was toch wel een van de
indrukwekkendste. De heer Elderenbosch woont in de ambtswoning van de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg. We werden daar erg
vriendelijk ontvangen en hij vertelde erg inspirerend over zijn ervaringen. Naast dhr.
Elderenbosch waren er nog andere sprekers, zoals: Anouchka van Miltenburg, Ria
Oomen, Andries Gryffroy en Paul Lemmens. De sprekers waren erg geïnteresseerd en

welwillend in het geven van hun mening over Europa, de Brexit en het opkomende
populisme.
Naast de vele sprekers hebben we ook van dichtbij de werking van het Europese
systeem mogen meemaken. We hebben een plenaire vergadering van het
parlementaire Assemblee en de rechtszaak van mevrouw Garbi tegen de
Nederlandsche staat bijgewoond. Tevens gaf de Cypriotische President Anastasiadis,
het voorzittende land van het Assemblee, een speech en beantwoordde vragen van
parlementariërs over de situatie in Cyprus. Het is erg interessant om te zien hoe alle
instituties van de Raad van Europa macht op elkaar uitoefenen.
Op de laatste avond vond er natuurlijk een bonte avond plaats waar iedereen zijn
beste act uit de hoed moest toveren. Naast de leerzame reis was het dus ook erg
gezellig en heerste er een relaxte sfeer. Wij willen Stichting MEP Limburg en het SintMaartenscollege bedanken voor de gelegenheid om aan deze onvergetelijke dag deel
te mogen nemen.
Esther Stehouwer en Tom-Joep de Groot uit VWO 5

Terug naar boven

Onderzoek & Ontwerpen
Het vak O & O werkt vooral met praktijkgerichte opdrachten die zijn geformuleerd
vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Ook staat het
samenwerken, plannen en presenteren centraal in de lessen.
De landelijke Science wedstrijd van 3M heeft als uitgangspunt gediend om in periode
2 onderzoek te doen naar alledaagse problemen en mogelijke oplossingen en
prototypen.
Veel 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, brainstormen, onderzoek, taken
verdelen, ontwerpen, informatie verwerven en verwerken evenals werken met een
deadline zijn tijdens dit project aan bod gekomen.
Natuurlijk zijn de leerlingen trots op hun resultaat en hopen zo veel mogelijk “likes”
op hun inzending te krijgen.
Dit kan op : https://3mfondssciencechallenge.eu/nl of op de Facebook pagina van
3MNederland.

3M Fonds Science Challenge
3mfondssciencechallenge.eu

De video’s kunnen worden gesorteerd op alfabetische volgorde of op het aantal
‘likes’. Ook is het mogelijk om te zoeken (filteren) op naam van de school.
Feedback van leerlingen op het project:
Hallo, wij zijn El, Kris en Julia ( teamnaam: Zenz).
Wij doen met O&O mee aan de 3M challenge. Als groep werden wij gekozen door de
O&O klas, samen met een andere groep als beste idee/filmpje. Ons idee was om zoet
water te verwisselen met zout water in fabrieken, want dat is beter voor het milieu
en het is goedkoper. Zo zijn er nog meer voordelen. Als je dat wilt zien, moet je naar
ons filmpje kijken. Het is leerzaam en als je ook nog van een beetje humor houdt,
moet je vooral naar het stukje 'bloopers' kijken. Wil je het zien? Ga naar
https://3mfondssciencechallenge.eu/nl Geef ook meteen een like en deel het!
Groetjes, Zenz
Wedstrijd.
Wij hebben als O&O klas meegedaan aan een wedstrijd. Voor die wedstrijd moest je
een of twee video’s opsturen. Maar wat voor video’s moesten dat dan zijn? In de klas
hadden we allemaal een probleem gekozen en voor dat probleem moest je een
oplossing vinden en helemaal uitwerken. De oplossing moest je in de video uitleggen.
Maar we willen nu ook graag de wedstrijd winnen, want de winnaar krijgt 10.000
euro. Met dit geld kan O&O nog leuker worden. Maar we hebben wel jullie hulp nodig,
want de video’s met de meeste likes gaan naar de finale en gaan het product ook
maken. Dus stem alstublieft op onze twee video’s. Je moet dan
naar https://3mfondssciencechallenge.eu/nl gaan. Vanaf 6 februari kan men stemmen.
Stem alstublieft op ons.
Gemaakt door Lotte

