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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Terugblik op een geslaagde Open Dag
We kunnen samen terugkijken op een geslaagde Open Dag. Er werden in totaal zo'n
650 programmaboekjes uitgedeeld bij binnenkomst in de school, waarvan de eerste
500 al tegen 12 uur 's middags waren uitgedeeld. Ouders en leerlingen hebben
genoten van de goede sfeer tijdens de Open Dag. De nodige ouders hebben
daarnaast te kennen gegeven verheugd te zijn over de gewijzigde
huisvestingsplannen met betrekking tot het vhbo in Maastricht-Oost. Voor de
proeflessenmiddag op woensdag 15 februari hebben zo'n 250 leerlingen zich
ingeschreven.

Op woensdagavond staan er vanaf 19.30 uur informatiebijeenkomsten gepland voor
ouders van leerlingen met een vhbo- of vwo-advies. De ouders hebben tijdens de
Open Dag kunnen intekenen op een aantal onderwerpen om hun informatiebehoefte
goed in beeld te krijgen. Ouders zijn geïnteresseerd in de onderwerpen:
leerlingenbegeleiding, zorg, didactiek en tto-onderwijs.
Veel dank aan alle leerlingen en ouders die een bijdrage hebben geleverd aan het
slagen van de Open Dag!
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Da Vinci Masterclass schooljaar 2016-2017
De Da Vinci Masterclass is bedoeld om (hoog)begaafde leerlingen van groep 8 kennis
te laten maken met het voortgezet onderwijs. Hiertoe volgen 36 leerlingen op een
aantal dinsdagmiddagen in totaal zes modules aan drie VO scholen (Bonnefanten

College - locatie Eenhoornsingel, Sint-Maartenscollege - locatie Noormannensingel,
Porta Mosana College - locatie Oude Molenweg). De leerlingen maken op uitdagende
en inspirerende wijze kennis met uiteenlopende vakgebieden.
Op dinsdag 14 februari hebben de drie VO scholen de eerste groep leerlingen mogen
verwelkomen. Op het Sint-Maartenscollege zijn 12 geselecteerde (hoog)begaafde
leerlingen van groep 8 die middag aan de slag gegaan met de vakken wiskunde en
Frans. Ze hebben onder begeleiding van de heer van der Put kennis gemaakt met de
wondere wereld van binaire getallen, mevrouw Haenen heeft de leerlingen een
Kahoot Frans laten spelen en de eerste zinnen in het Frans geleerd en volgende week
staat onder andere een scheikunde practicum gepland! De leerlingen kijken er naar
uit.
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Herinnering Beroepenavond
De gezamenlijke beroepenavond van alle VO-scholen in Maastricht en Meerssen,
waar zich bijna 400 leerlingen voor hebben ingeschreven, vindt plaats op
donderdag 16 februari 2017.
De avond begint om 19.00 uur en is ingedeeld in twee rondes:

ADRES:

1e ronde

19.00 – 19.45 uur

2e

20.00 – 20.45 uur

ronde

Eenhoornsingel 100, 6216 CW Maastricht.

Aan het einde van de avond kun je digitaal een enquête invullen. We horen heel
graag hoe je de beroepenavond hebt ervaren. Je kunt de enquête invullen via
https://goo.gl/forms/JP0yMspQRzqoByuv2 Dat kan vanaf donderdagavond 16 februari tot
1 maart.
Op de schoolsite bij de nieuwsberichten staat de volledige informatie voor
de bezoekers. De laatste versie van de groepsindeling van de avond zal
donderdagochtend ook op de schoolsite worden geplaatst.
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KNAW Onderwijsprijs 2017
De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) nodigt scholen
voor VO uit vwo-profielwerkstukken in te zenden voor de negende KNAW
Onderwijsprijs. De KNAW wil met deze prijs wetenschappelijke topprestaties in het
Nederlandse voortgezet onderwijs stimuleren.
In 2016 gingen de winnende werkstukken in de drie prijsklassen onder meer over het
modelleren van vegetatiepatronen, de invloed van prestatiedruk op het gebruik van
Ritalin onder middelbare scholieren en Daft Punk Helmet Thomas Bangalter.

De prijs voor vwo-leerlingen, hun
docenten en hun scholen gaat jaarlijks
naar de beste twaalf vwoprofielwerkstukken van Nederland, drie
prijzen per profiel.

Leerlingen winnen een studiebeurs, bestemd voor het eerste studiejaar aan een
Nederlandse universiteit of hogeschool of aan een buitenlandse onderwijsinstelling
van vergelijkbaar niveau. De eerste prijs bedraagt 2000 euro, de tweede prijs 1500
euro en de derde prijs 1000 euro. Docenten krijgen een workshop bij de KNAW
aangeboden en scholen ontvangen een officiële plaquette.
De feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs zal plaatsvinden op 13 juni
2017 in Amsterdam.
Deelnemen?
Kijk voor de volledige wedstrijdvoorwaarden, waaronder een aanbevelingsbrief van
de leerling over zijn begeleider, op www.knawonderwijsprijs.nl.
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