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

Vakantieplanning 2017-2018
Voor het schooljaar 2017-2018 staan de volgende data als vakantie in de planning:
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasweekend
meivakantie

16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 05 januari 2018
12 t/m 16 februari 2018
vrijdag 30 maart t/m maandag 02 april 2018
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018

zomervakantie

09 juli t/m 19 augustus 2018

Onveilige verkeerssituatie
Wegens alle werkzaamheden aan de oude A2 is o.a. de loopbrug naar de
Frankenstraat vlak bij onze school weggehaald. Er is wel een opening om de oude A2
over te steken. Er rijden bussen en vrachtwagens over de weg, terwijl het lijkt als of
deze volledig buiten gebruik is. De overgang is hierdoor zeer gevaarlijk.
Er is contact opgenomen met A2-Maastricht om deze gevaarlijke situatie onder de
aandacht te brengen, maar op dit moment staat nergens signalering zoals
stopborden en verlichting voor 's avonds ontbreekt ook.
Het oversteekpunt brengt voetgangers, fietsers en scooters in gevaar. Deze
verkeerssituatie zal van tijdelijke aard zijn, maar vraagt nu om extra
oplettendheid.

Keuzevak: Español
Querido/-a estudiante:
¿Cómo funciona una clase de español? /
Hoe ziet een Spaanse les er nu uit?

Elke les zul je je Spaans kunnen oefenen door de teksten en spreekoefeningen uit
het lesboek ¡Apúntate! met een memorecorder op te nemen. Op je ingeleverde
bestand krijg je feedback van je docent.
Nieuwe grammatica wordt klassikaal uitgelegd en je oefent er meteen mee in een
spel en met opdrachten en (digitale) oefeningen.

In je lesboek staat ook informatie over Spanje en Latijns-Amerika. Maar dat kan
altijd meer, dus krijg je in de klas ook liedjes, documentaires en films.
Je hebt misschien al op de basisschool Spaanse les gehad? Zo ja, dan mag je verder
gaan op jouw niveau en krijg je een aangepaste studiewijzer.
Je hebt nog nooit Spaans gehad, maar wil wel alvast wat oefenen? Dan maak je met
de app DUOLINGO een geweldige start.

Aanvullende informatie over het
keuzevak Spaans:



je kunt het vak Spaans afsluiten
na leerjaar 3, dan krijg je een
certificaat;



je kunt het vak ook meenemen
naar de bovenbouw en dan
centraal examen doen in
leerjaar 6.

Heb je nog wat vragen, mail dan gerust
de docent mevrouw L. van der Esch:
l.vanderesch@lvomaastricht.nl
¡Hasta luego!

Keuzevak: Informatica
Informatica is een vak waarbij je naast
een stuk theorie vooral veel praktisch
bezig bent. Leren-door-doen staat
centraal. Als je het leuk vindt om zelf
dingen te bedenken en digitaal te
ontwikkelen dan is dit vak echt iets
voor jou.

Hieronder een aantal termen die betrekking hebben op Informatica, om je een idee
te geven wat het vak inhoudt:

Veel van wat je bij Informatica leert heeft raakvlakken met andere vakken.
Het volgen van Informatica geeft je in veel opzichten een voorsprong.
Je ontwikkelt jezelf door zelf te ontwikkelen!
Het vak wordt ondersteund met een uitgebreide vaksite met informatie en
lesmateriaal, te vinden via:
http://www.sint-maartenscollege.nl --> Informatie voor leerlingen --> E-mail en vaksites.

Keuzevak: Sport & lifestyle
Ook komend schooljaar kunnen leerlingen in de brugklas weer kiezen voor het
keuzevak Sport & Lifestyle.
Het keuzevak Sport & Lifestyle is er net als het vak Lichamelijke Opvoeding op
gericht om alle kinderen te triggeren om een gezonde actieve leefstijl aan te nemen.
1900 Jaren geleden maakte de Romeinse dichter Juvenalis het ons reeds duidelijk in
Satire X, mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam). De
aandacht voor deze waarheid dreigt te verslappen. Onbalans tussen lichaam en geest
ligt voortdurend op de loer.
De leerling krijgt binnen het keuzevak Sport & Lifestyle o.a. een oriëntatie in
verschillende sporten, die in de gewone lessen “Lichamelijke Opvoeding” niet aan
bod (kunnen) komen. De lessen vinden dus ook geregeld buiten school plaats.
Tevens worden tijdens de lessen Sport & Lifestyle bepaalde thema’s behandeld,
waarin we de “Lifestyle-kant” meer naar voren laten komen.
Een paar voorbeelden:



Zon gevaarlijk voor buitensporters?



Hoe belangrijk is water voor ons?



Wat mag wel en wat mag niet als ik een blessure oploop of ziek ben
geweest?



Wat doen suikers met je lichaam?



Hoe gezond ben ik op dit moment en hoe meet je dit?



Hoe gezond is mijn leefomgeving school en thuis?



Wat is nu echt gezond en wat is nu echt ongezond eten, keuze producten en
hoeveelheid en op welk tijdstip?



Kun jij beweegdoelen stellen?



Goede gymschoenen belangrijk of onzin?



Roken en sporten?



Cholesterol iets voor nu of voor later ?

Per leerjaar staat er dus een aantal thema’s op het programma die
behandeld worden. Zo verspreiden we de thema’s.
Omdat we nog altijd van mening zijn dat het vak “Lichamelijke Opvoeding” en het
keuzevak Sport & Lifestyle praktijkvakken zijn, maken we de keuze om veel te
bewegen en bovengenoemde thema’s te behandelen tijdens de lessen.
Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit. In tal van situaties wordt van
leerlingen verwacht dat ze elkaar helpen, onderling rollen en taken verdelen, op
veiligheid letten, respectvol met elkaar omgaan, zorgzaam zijn voor elkaar, met
elkaar regels afspreken, samenwerken en samen spelen. Leerlingen leren eenvoudige
regeltaken te vervullen, zoals elkaar hulp verlenen, aanwijzingen geven en coachen,
organiseren en leren rollen vervullen als scheidsrechter of jury. Deze sociale- en
regeltaken maken het niet alleen mogelijk samen te bewegen, maar bieden
leerlingen de mogelijkheid te leren hoe ze die activiteiten met elkaar veilig op gang
kunnen brengen en op gang kunnen houden. Ze leren verantwoordelijkheid te
dragen voor het eigen bewegen en dat van anderen, ook als de onderlinge
verschillen groot zijn.
Naast de onderwijsinhoud zal de inzet voor een groot deel gaan om de optimale
samenwerking te krijgen tussen leerling, ouders en docent. Samen zorgen wij ervoor
dat de leerling van de Sport & Lifestyleklas veel prikkels krijgt en getriggerd wordt
om een gezonde leefstijl aan te nemen.
We wensen de leerlingen van Sport & Lifestyle nog veel ‘sport’ plezier tijdens de
komende lessen.

Zangproject brugklassen
Donderdag 20 april staat er een bijzonder project op het programma voor de
brugklasleerlingen van vhbo 1:
Het Zangproject!
Het zangproject is al jaren een traditie voor de brugklas. Een leuke dag met veel
workshops! Deze dag staat voor het grootste deel in het teken van zingen!
De leerlingen krijgen allerlei workshops aangeboden: samenzang, anatomie van de
stem, body-percussie, de wetenschap achter stemgeluid en ook dit jaar weer: een
workshop van zangdocenten van Babette Labeij Music Academy uit Amsterdam
(bekend van The Voice of Holland) MET 2 kandidaten van de laatste editie van The
Voice of Holland (de namen houden we nog even geheim). We ronden de dag af met
een eindpresentatie in de aula, waar alle workshops kort aan bod komen en alle
leerlingen de stukken laten horen die ze die dag hebben geleerd. Daarnaast zullen de
twee kandidaten van THE VOICE OF HOLLAND natuurlijk ook optreden!

Alle ouders, opa’s en oma’s, verzorgers, broertjes en zusjes en van de
brugklasleerlingen en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om naar de eindpresentatie te komen kijken!

Waar:

Aula van het VHBO Maastricht, Eenhoornsingel 100

Tijd:

15.30 uur inloop, start programma 15.45 uur tot maximaal 16.30 uur

Alle vhbo brugklasleerlingen en hun ouders/verzorgers hebben een brief ontvangen
met alle informatie.
Kijk hier een videoverslag van het zangproject 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=pNcQi8ZQzao

Schaakkampioenschappen 2017
Op donderdag 13 april j.l. waren er tot laat in de middag schaakwedstrijden. Loïc de
Boer (H4C) werd kampioen!

Op onderstaande foto’s: enkele deelnemers en de organisator: Nineve Koushaba
(A5A)

Ontvangt u nog geen SMC Nieuws?
Dan kunt u o.v.v. “aanmelding SMC Nieuws” uw e-mailadres doorgeven via
havovwo@sint-maartenscollege.nl.
Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
Nieuw e-mailadres:
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden aan
havovwo@sint-maartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres”. Voor het oude emailadres kunt u zichzelf afmelden. (zie hieronder)
Afmelden:
Indien u het SMC Nieuws niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de
link onderaan de nieuwsbrief.

