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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Gezonde voeding – vhbo 1
Afgelopen week heeft vhbo 1 voor het
eerst kennisgemaakt met de
samenwerking tussen de school en
Maastricht UMC. De heer Herman
Dewalque van het UMC heeft een
interactieve presentatie gehouden over
het reilen en zeilen van het UMC.
Hierin kwam ook gezonde voeding ter
sprake. In de komende periode gaan de
leerlingen hiermee zelf aan de slag.
Door onderzoek te doen proberen
leerlingen uit vinden:
* Welke voeding is gezond?
* Wat doet voeding met je lichaam?
* Slaap je hierdoor beter?
* Krijg je meer energie hierdoor?
* Wat doet gezonde voeding met je
lichaamsgewicht?
* Wat is de invloed van bewegen
(sport) op je lichaam?
Wederom een geslaagde “operatie”
waar leerlingen op een eigentijdse
wijze, met veel eigen inbreng, veel
geleerd hebben over het thema
GEZONDE VOEDING.
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Kinkhoest
Verschillende docenten en leerlingen zijn getroffen door deze ziekte. Kinkhoest is
vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte. Iemand is besmettelijk tot vier
weken na het begin van flinke hoestbuien. Artsen geven het advies om extra nadruk
te leggen op de hygiëne: hoesten met een hand voor de mond en regelmatig de

handen wassen. Voor meer informatie en mogelijke symptomen verwijzen wij u
naar: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kinkhoest
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Historische stadswandeling
2e klassen
Woensdag 15 maart staat weer de
jaarlijkse historische stadswandeling
Maastricht op het programma van de
leerlingen van Havo 2, Atheneum 2 en
Gymnasium 2. Geen geschiedenisles uit
het boek, nee, de leerlingen lopen zelf
langs en door ruim 2000 jaar
geschiedenis van Maastricht. Ze maken
opdrachten en foto’s van allerlei
hoogtepunten uit deze geschiedenis,
zoals het Waterpoortje, de Helpoort,
het Pesthuis, de stadsmuren, St. Jan en
St. Servaas, Pater Vinktoren, Stadhuis,
Céramique en allerlei standbeelden.
Naast deze stadswandeling, die de
leerlingen in groepjes maken, is ook
een rondleiding in de Kazematten
gepland onder leiding van een VVVgids. Het belooft dus een afwisselende
lesdag geschiedenis in de stad
Maastricht te worden.
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Scholing Basiskwalificatie Toetsing voor
docenten gaat van start
Alle onderwijsvernieuwingen zijn direct of indirect verbonden met een nieuwe manier
van toetsing en beoordeling van leerlingen, waarin niet zozeer een cijfer maar juist
groeimogelijkheden van het kind centraal staan. Summatief of formatief, met of
zonder cijfers, doceren is verweven met examineren. Het is niet mogelijk doceren en
toetsing los 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 de eerste
scholing over toetsing. De volgende docenten van het vwo en het vhbo zullen
deelnemen aan deze scholing:
vwo

vhbo

Bèta/biologie en
Vera Boumans
natuurk.
Charlotte Corsius Alfa/Nederlands
Lucette van Duijn Bèta/biologie
Casper
Gamma/maw, eis, gpr
Gardeniers
Paco Martin
Bèta/chemistry
Gonzalez
Françoise
Honings
Kitty Houwen
Bèta/nat. en biol.
Sophie Kerstens Alfa/Gamma
Odylle Mulder
Gody Philippen

Bèta/natuurkunde

Heike Conrad

Bèta/biologie

Saskia Gulikers
Bas Heiligers
Maartje van ’t
Land

Bèta/scheikunde
Alfa/Engels

Geraldine Mantz

Bèta/wiskunde

Clotilde Mailleu

Alfa/Frans en Engels

Petra Meesen
Iris Meessen
Stephany MeijerMendes
Fernand Paulissen

Gamma/economie
Alfa/Frans

Alfa/Nederlands
Gamma/geschiedenis en
Jessy van de Ven
Brigitte van Rijn
WV

Alfa/Engels
Gamma/aardrijk. en gesch.
Bèta/biologie

Judith Rusche

Alfa/Duits

Kim Schiffelers

Alfa/Nederlands

Hessel Schurgers Gamma/aardrijkskunde
Jos Vrijens

Gamma/geschiedenis

Een tweede groep zal aan het begin van schooljaar 2017-2018 worden geschoold.
Het scholingstraject, behelst de gehele toetscyclus en is gebaseerd op de
kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen. De docenten analyseren en
verbeteren een toets die ze daarna direct gebruikt in je eigen praktijk. Het is
daarmee een praktijkgericht traject dat meteen ten dienste staat van het onderwijs.

Voor dit traject, dat wordt afgesloten met een assessment afgenomen door een BKTexaminator, ontvangen de deelnemers een certificaat.
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Beroepenavond
Onderstaand nog enkele leerling-impressies van de beroepenavond van 16 februari
jl.:
Om ons voor te bereiden op een succesvolle beroepskeuze hebben alle decanen van
de middelbare scholen in Maastricht en Meerssen een beroepenavond georganiseerd.
De avond zelf was op het Bonnefanten college, ikzelf heb gekozen voor de
presentatie van de beroepen: rechter en maatschappelijk werker. De presentaties
hebben mij een beter beeld gegeven van de beroepen.
Of ik een van deze beroepen later ga doe, weet ik nog niet, maar het was een
leerzame avond.
MVG, Felies Zomerplaag (A3B)
Op donderdagavond 16 februari heb ik de jaarlijkse beroepenavond bezocht. Omdat
mijn interesses heel breed zijn, vond ik het lastig om te kiezen, maar uiteindelijk ben
ik naar de voorlichting van marketingdeskundige en webdesigner gegaan. Er werd
duidelijk antwoord gegeven, echter wist ik er wel al van alles van. Het was meer om
te kijken of mijn beeld wat ik ervan had juist was. Dat was zo. Of ik ervoor kies weet
ik nog niet. Ik denk dat ik mij nog verder ga oriënteren op gebied van communicatieen informatiewetenschappen.
(Leerling atheneum 3)
De beroepenavond was 16 februari op een donderdagavond. Ik ben daar naartoe
gegaan omdat ik meer wilde weten over bepaalde beroepen en ik twijfel over wat ik
later wil gaan doen. Er werden presentaties gehouden en er werd verteld wat het
beroep inhoudt. Het was erg interessant en verhelderend. Mijn beeld is door deze
avond veranderd en ik weet nu welke richting ik (waarschijnlijk) in wil gaan.
(Leerling atheneum 3)
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Op zoek naar nieuwe
leden…
Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen
van alle leerlingen van het SintMaartenscollege. Wij zoeken leerlingen
van alle jaarlagen, maar wij zijn vooral
op zoek naar meer
onderbouwleerlingen.
Wil jij praten met de schoolleiding over
schoolbeleid, maar vooral ook leuke
activiteiten organiseren? Veel
voorkomende onderwerpen bij een
leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over
schoolfeesten en buitenschoolse
activiteiten, het leerlingenstatuut, het
(mee)organiseren van een evenement
op school en deelname in diverse
commissies.
Dus, ben jij geïnteresseerd in de
leerlingenraad? Stuur dan een mailtje
naar:
leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl
Wij zien je aanmelding graag tegemoet!
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