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Bovenbouw toets gemist – en nu?
Onderstaande aandachtspunten geven antwoord op de vraag hoe te handelen
wanneer een leerling uit de BB een toets mist. Leerlingen schrikken erg van de

(onjuiste) mededeling dat ze een 1,0 zouden krijgen voor een gemiste toets. Graag
onderstaande met aandacht lezen.

1. De leerling dient (bij minderjarigheid) door zijn ouders/verzorgers telefonisch
te worden afgemeld bij de receptie/servicebalie van de school. Dit dient te
gebeuren voorafgaand aan de toets of activiteit, dat wil zeggen uiterlijk de
bewuste ochtend tussen 08:00 uur en 08:30 uur.

2. Indien de leerling niet is afgemeld volgens de gestelde regels, wordt het
cijfer ‘1’ toegekend voor de gemiste toets. Deze beslissing is onherroepelijk:
de toets kan niet worden herkanst.

3. Indien de leerling correct is afgemeld, vermeldt de docent in Magister
“inhalen/inh” en behoudt de leerling zijn herkansingrecht. Dat kan hij
inzetten voor het alsnog maken van de gemiste toets of voor het herkansen
van een toets bij een ander vak. Pas wanneer het eerste herkansingsrecht in
januari 2018 wordt ingezet voor een andere toets dan de gemiste toets,
wordt de vermelding “inh” omgezet in een score 1.0.

4. Indien een kandidaat door ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden
niet in staat is aan een mondelinge toets, presentatie/mondelinge voordracht
deel te nemen, dient ook dit voorafgaand aan de toets door de
ouders/verzorgers te worden gemeld bij de servicebalie van de school.

5. Een leerling die afwezig is bij een dergelijke toets-activiteit krijgt het cijfer ‘1’
toegekend indien hij niet op correcte wijze is afgemeld én verliest zijn
herkansingsrecht. Deze beslissing is onherroepelijk.

6. Indien de leerling wel correct is afgemeld, vermeldt de docent “inh” in
Magister, en behoudt de leerling zijn herkansingrecht. Dat kan hij inzetten
voor het alsnog afleggen van de mondelinge toets, presentatie/mondelinge
voordracht of voor het herkansen van een toets bij een ander vak. In dat
geval past de docent in Magister de vermelding “inh” aan in een score 1.

7. Bovenstaande is niet van toepassing waar het continu-meting betreft.
8. Het is niet toegestaan buiten deze regeling om met leerlingen afspraken te
maken om gemiste werken in te halen.

9. Om achteraf een beroep te kunnen doen op de zogenaamde
"hardheidsclausule" dient de examencommissie steeds te worden
geïnformeerd over gemiste toetsonderdelen. Leerlingen uit de bovenbouw
sturen hiervoor een mailbericht naar de examensecretaris van hun afdeling.
Examensecretaris havo : j.vroemen@lvomaastricht.nl
Examensecretaris vwo : d.pekelharing@lvomaastricht.nl
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Inrichting Onderwijs anders dagen vwo
In het kader van het transitieplan onderwijstijd, waarbij het terugdringen van de
werkdruk van docenten alsmede het flexibeler invullen van de onderwijstijd centraal
stonden, is er in samenspraak met de Medezeggenschapsraad een aantal onderwijs
anders-dagen ingesteld. Doel van deze dagen is, dat zowel leerlingen als docenten
de kans krijgen om langdurige opdrachten, maatschappelijke stages, buitenschoolse
activiteiten die voortkomen uit opdrachten uit het onderwijs etc. op eigen
gelegenheid in te vullen of deze dagen te gebruiken als voorbereiding op de
toetsweek. Leerlingen en docenten kunnen deze dagen op school werken of ervoor
kiezen dit op een andere plek te doen. Afgesproken met de Medezeggenschapsraden,
leerlingenraden en ouderraden is, dat deze nieuwe invulling van het onderwijs na één
jaar geëvalueerd wordt en daar waar noodzakelijk, bijgesteld wordt.
Alle onderwijs anders-dagen zijn opgenomen in de jaaragenda.
Vrijdag a.s geldt de Onderwijs anders dag voor jaarlaag 1 en 2.
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Inrichting Onderwijs anders dag voor vhbo 1 en
vhbo 2

Digitale enquête “reflectieverslag Onderwijsontwikkeling”.

Na de kerstvakantie starten in week 3 de bufferdagen voor de leerlingen van
vhbo 1 en vhbo 2. Tijdens deze bufferdagen willen wij de leerlingen helpen
om geconstateerde achterstanden in bepaalde vakken weg te werken. Om
een goed beeld te krijgen van een eventueel opgelopen achterstand gaan wij
de leerlingen vragen een reflectieformulier in te vullen. Het reflectieformulier
wordt digitaal aangeboden op vrijdag 15 december aanstaande, op de

Onderwijs anders dag, om 9.00 uur ’s ochtends. Dit gebeurt via het
schoolmailadres van de leerling.
Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze dit reflectieformulier uiterlijk diezelfde
ochtend om 12.00 uur digitaal inleveren. Het invullen van dit formulier neemt
ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag. Het is dus raadzaam om voor 10.00 uur te starten
met deze enquête.

Wij wensen de leerlingen veel succes.
Het vhbo-team
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Informatieavonden LVO Maastricht voor ouders groep
8

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Dit
is een grote stap voor de leerlingen zelf, maar ook voor de ouders. Om de ouders goed te
informeren, organiseren wij in schooljaar 2017/2018 weer een reeks informatieavonden op
verschillende locaties voor voortgezet onderwijs in Maastricht. Vorig jaar werd deze aanpak als
zeer waardevol ervaren.
De opzet is steeds dezelfde maar elke keer op een andere locatie: na een welkom met koffie en
thee krijgen de ouders in twee rondes een voorlichting over het onderwijstype van hun keuze.
Elke voorlichting duurt een half uur. Zo kunnen ouders zelf bepalen welke locatie of avond het
beste schikt.

Inmiddels zijn er al een aantal avonden geweest en we zijn verheugd dat de opkomst heel
hoog is. We hebben inmiddels al ruim 900 ouders en leerlingen mogen ontmoeten.
Er was veel belangstelling voor het vwo op de locatie Noormannensingel en Oude Molenweg.
Deze avonden zijn druk bezocht.
Vanavond woensdag 13 december is de laatste voorlichting op de vmbo locatie Bemelerveld
van 19.00-21.00u.
U bent van harte welkom!

Terug naar boven

Rekentoets – eerste afname periode 2018
Met ingang van dinsdag 9 januari 2018 worden er voor de voorexamenklassen vwo 5
en tl3 rekentoetsen afgenomen in het computerlokaal. Dit betreft de landelijke 3F- en
2F-rekentoets.
Ook de havo 5 en vwo 6 examenkandidaten die hebben ingetekend voor deelname
aan een herkansingsmogelijkheid van de 3F RKT, worden tussen dinsdag 9 januari en
vrijdag 19 januari ingedeeld voor deelname aan dit centraal examenonderdeel.
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Feestelijke kick-off Serves the City op SMC en
UWC
Een jaar geleden namen twee leerlingen Juul en Puck Knols van het Porta Mosana
College het initiatief om een project te starten waarbij twee keer per maand food- en
non-foodproducten ingezameld worden op school voor de voedselbank. Zo maken zij
en andere leerlingen het verschil voor de 16% van de Maastrichtse bevolking die in
armoede leeft. Een uniek project waarin ze naast het inzamelen van producten,
leerlingen bewust maken van het thema armoede.
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake en de gemeente Maastricht hebben dit
project enthousiast omarmd. Een jaar later wordt het project groter op de kaart gezet:
het Sint-Maartenscollege en het United World College Maastricht gaan ook deelnemen.
Afgelopen woensdag was de feestelijke kick-off op het Sint-Maartenscollege in het
bijzijn van wethouder Gerats en op vrijdag 8 december was start van het project op het
United World College in het bijzijn van internationaal directeur Carlton Deal.
Juul en Puck hielden een indrukwekkende toespraak met een oproep aan alle
leerlingen dat zij het verschil kunnen maken door het doneren van voedselproducten
voor mensen in nood.

Hun droom is dat dit project zich als een olievlek zal gaan verspreiden door heel
Nederland. Wat zou dat mooi zijn!!
Wilt u meer weten over dit project of hoe we samen hét verschil kunnen maken? Neem
gerust een kijkje op de website www.stcmaastricht.nl , op
Facebook www.facebook.com/stcmaastricht/ of neem contact op met ceriel@stcmaastricht.nl.
De tweede inzameling vindt plaats op woensdag 20 december in de hal van de school.
Leerlingen kunnen dan weer een of meer van de gewenste producten mee naar school
nemen en inleveren ten behoeve van de deelnemende voedselbanken.
Noteer het in de agenda! Alle volgende data staan in de jaarplanning vermeld.
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