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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Gevaarlijke verkeerssituatie week 25
In week 25 (ma 19 t/m vrijdag 23 juni) gebruikt Avenue 2, voor de bussen van
Arriva, de ingang van onze parkeerplaats tegenover onze school om over de oude N2
naar de Scharnerweg te rijden. (zie pijlen foto).
Deze route wordt tijdelijk ingezet vanwege de aanleg van de rotonde op de
Scharnerweg.
De ingang van onze parkeerplaats ligt vlak naast de voetgangersoversteekplaats en
tegenover de uitgang voor leerlingen van ons schoolterrein.
Houd volgende week a.u.b. rekening met dit extra busverkeer!
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MEP on tour

Nadat de grote Limburgse MEP-Conferentie 2017 voor zes leerlingen van vwo 4 zich drie weken
geleden had afgespeeld, was het vorige week de beurt aan een groep vwo 3-leerlingen om heuse
MEP-ervaringen op te doen. Zij konden namelijk deelnemen aan het uiterst ambitieuze project
‘MEP on Tour’, waarin leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosanacollege zich
konden aanmelden om een hele schooldag in de huid van een gemeenteraadslid te kruipen. Het
was een uiterst leerzame ervaring die geen enkel schoolvak op dit moment kan bieden.
Tijdens deze middag werden kinderen ingedeeld in een commissie en focusten zij zich
gedurende de dag op het opstellen van resoluties en het uitvoeren van ingewikkelde debatten
met medestudenten uit andere commissies. Dit alles gebeurde natuurlijk onder de deskundige
supervisie van ervaren studenten uit vwo 4 van beiden scholen om de leerlingen een goed beeld
te geven van wat het Model European Parliament allemaal te bieden heeft.
Kortom, MEP on Tour was een schitterende ervaring, waarin de leerlingen zeker veel nieuwe
kennis hebben opgedaan.
Thomas van der Sande vwo 4

Gemeenteraadslid Antoine van Lune, woordvoerder cultuur, wonen, financiën en
studentenbeleid en vice-voorzitter commissie begroting en verantwoording, legt de

leerlingen uit hoe het er daadwerkelijk aan toegaat bij een
gemeenteraadsvergadering.

Terug naar boven

Kwaliteitscholen tevredenheidsonderzoek
ouders examenkandidaten
De komende 3 weken worden ouders van examenleerlingen middels een digitale
enquête uit Kwaliteitscholen bevraagd over hun tevredenheid met betrekking tot de
begeleiding die het Sint-Maartenscollege hun en hun kind geboden heeft gedurende
de afgelopen vijf, zes jaar.
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Hulp nodig bij diploma-uitreiking
Herhaalde oproep aan ouders havo 4 en vwo 5:

Op woensdag 5 juli om 19.30 uur, op donderdag 6 juli om 19.30 uur en op vrijdag 7 juli om
13.30 én 16.00 uur staan dit schooljaar de diploma-uitreikingen van de havo- en vwo-leerlingen
gepland. De ouderraad assisteert traditiegetrouw jaarlijks tijdens de diploma-uitreikingen.
Als alles naar wens verloopt, zal uw zoon/dochter het volgend schooljaar ook het gewenste
papiertje in ontvangst kunnen nemen. Voor de uitreiking van dit schooljaar heeft de ouderraad
nog enige ondersteuning nodig bij het uitdelen van de “champagne”, het serveren van de
drankjes en het opruimen van de glazen. Een mooie gelegenheid om alvast te zien wat er
allemaal komt kijken bij een diploma-uitreiking.
Mocht u tijd en belangstelling hebben om ons te assisteren dan kunt u dit vóór maandag 26
juni 2017 via de mail laten weten aan:

menno.alkemade@gmail.com(voorzitter

Centrale Ouderraad)

Graag uw naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer bij aanmelding vermelden,
evenals datum en tijdstip van de betreffende diploma-uitreiking.

Assistentie hebben we nodig bij de diploma-uitreikingen van:
het gymnasium op woensdag 5 juli vanaf 18.45 uur,
het atheneum op donderdag 6 juli vanaf 18.45 uur,
de havo op vrijdag 7 juli vanaf 12.45 uur én vanaf 15.15 uur.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de ouderraad.
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Bronk 2017
De tijd van de Bronkfeesten is weer aangebroken. LVO Maastricht heeft de volgende
afspraken gemaakt:



Eén dag ontheffing verlenen aan leerlingen, die wonen in een dorp, waar de
Bronk plaatsvindt.



Twee dagen ontheffing verlenen aan leerlingen, die wonen in een dorp, waar
de Bronk plaatsvindt als zij een rol te vervullen hebben (bv. spelen in een
harmonie, lid zijn van een Jonkheid).



Geen dag ontheffing te verlenen aan leerlingen, die niet wonen in een dorp,
waar de Bronk plaatsvindt.

Alle leerlingen, die gebruik willen maken van bovengenoemde regeling, dienen bij de
servicebalie van school, een door hun ouders/verzorgers ondertekende
verlofaanvraag in met een brief van de harmonie of de Jonkheid waar ze deel van uit
maken.
De Bronk vindt plaats enkele weken voor de jaarovergang, een belangrijke periode in
het schooljaar. Leerlingen en ouders dienen zelf een afweging te maken of leerlingen
vanwege de Bronk lessen zullen missen.
Guy de Munck
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