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

Terug naar boven

Visie strategische huisvesting LVO Maastricht

Terug naar boven

Enquête beroepenavond

De beroepenavond afgelopen donderdag is zeer druk bezocht. Voor ons was het een
succes, maar we horen natuurlijk graag hoe jullie als bezoekers deze avond hebben
ervaren.
Via https://goo.gl/forms/JP0yMspQRzqoByuv2 kun je tot 1 maart online een enquête
invullen. Het invullen kost slechts enkele minuten van je tijd.

Terug naar boven

Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Pim van Basten
Batenburg en ik ben sinds februari 2017
werkzaam bij het Sint- Maartenscollege.
Ik ben tweeëntwintig jaar en woon in
Maastricht. Afgelopen jaar ben ik
afgestudeerd aan de lerarenopleiding
Nederlands in Sittard. In mijn vrije tijd
trek ik graag en baantje in het
zwembad en lees ik graag de krant of
een boek (voor de Neerlandici onder
jullie: mijn lievelingsschrijver is A.F.Th.
van der Heijden). Ik zal de rest van het
jaar Nederlands geven aan de
brugklassen en derde klassen
vwo/gymnasium. Jullie kunnen mij op
school vinden op maandag, woensdag
en vrijdag. Op de andere dagen mag je
mij altijd mailen via
p.vanbastenbatenburg@lvomaastricht.nl.
Voor een praatje ben ik altijd te vinden,
dus spreek mij gerust even aan. Ik heb
in ieder geval erg veel zin in het
komend half jaar!

Terug naar boven

Oudercursus genotmiddelen
Dinsdag 14 maart gaat weer een ‘Oudercursus Genotmiddelen’ van start,
georganiseerd door de afdeling, Verslavingspreventie Mondriaan.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De bijeenkomsten zijn voor ouders (en andere opvoeders) met kinderen tussen de 12
en 18 jaar die:



vragen hebben over alcoholgebruik, roken en blowen door jongeren



vragen hebben over gamegedrag of internetgebruik van jongeren



informatie en advies hierover willen



te maken hebben met beginnend gebruik van alcohol, roken en blowen door
hun kind.

De cursus is niet geschikt voor ouders die zwaar experimenterende kinderen hebben.
Deze ouders zullen wij een individueel traject aanbieden.
Het doel van de cursus is om ouders informatie te geven over het gebruik van alcohol
en drugs (en de gevolgen hiervan). Zij krijgen handvatten aangereikt om drinken,
roken en blowen te voorkomen of met het beginnende gebruik van hun puber om te
gaan.
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de rol van de puberteit hierin.
Een greep uit de reacties van ouders die de cursus reeds gevolgd hebben:
‘Het zet je tot nadenken. Een aantal praktische tips heb ik thuis al uitgeprobeerd’.
‘Niet roken en drinken door jongeren moet net zo normaal worden als een rookvrij
restaurant!
‘Nu kan ik actuele informatie geven aan mijn kinderen. Je kunt ze niet het leven
voorleven. Maar je kunt ze wel richting geven en duidelijkheid bieden’

