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

Mijn naam is Liesbeth Hans en ik ben met heel veel plezier sinds afgelopen
donderdag werkzaam als teamleider vwo voor de bovenbouw.
Sinds ruim anderhalf jaar woon ik met mijn gezin in Maastricht in Amby. Mijn hele
loopbaan heb ik in het onderwijs in binnen- en buitenland gewerkt, als docent,
beleidsmedewerker en leidinggevende. Het afgelopen jaar had ik de portefeuille
onderwijs als burgerraadslid bij de Gemeenteraad van Maastricht.
“Er gaat niets boven onderwijs” is mijn motto. Ik heb veel leuke ervaringen in het
onderwijs, van ontluikende leerlingen die tot bloei komen in een bepaald vak, tot
diplomatieke stunts van internationale studenten die in staat zijn vreedzaam samen
te leven en te studeren en waar de internationale politiek een voorbeeld aan kan
nemen.
Helaas wordt nogal eens verwacht dat het onderwijs maatschappelijke problemen
oplost. Vaak wordt onderschat hoeveel tijd een leerproces in beslag neemt en dat
hierdoor onderwijs bijna niet anders dan achter kan lopen op economische
ontwikkelingen. Ook wordt soms aan de professionaliteit van onderwijzers en leraren
getwijfeld en denken derden het beter te weten.
De afgelopen dagen heb ik hele leuke collega’s en leerlingen leren kennen, ik heb ook
opgemerkt dat met name sommige delen van het gebouw opgeruimd kunnen
worden. Hoe netter de boel hoe prettiger het er leren en werken is. Dus zal ik de
komende maanden, naast teamleider van de vwo-bovenbouw samen met leerlingen
een groene en schone leeromgeving creëren.
Liesbeth Hans

Econasium klas 5 op bezoek bij het ABP in Heerlen

9 April jl. zijn wij samen met andere leerlingen uit vwo 5 die deelnemen aan het Econasium op
bezoek geweest bij het ABP in Heerlen. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is een
bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs en tevens het grootste
pensioenfonds van Nederland.
Onder het genot van een kop koffie en een stuk gebak werd de activiteit afgetrapt met een
presentatie over het ABP door Nicole Beuken, CEO van het pensioenfonds. Tijdens deze
presentatie kwamen we meer te weten over de pensioenregeling in Nederland en de rol van het
ABP hierin.
Na deze introductie gingen we zelf aan de slag onder begeleiding van twee actuarissen. In
verschillende groepjes hebben we opdrachten uitgevoerd om uit te vinden hoe een
pensioenfonds dingen zoals premies vaststelt. Hiervoor moesten we met uitdagende formules
factoren zoals de gemiddelde levensverwachting uitrekenen. Deze opdrachten zetten ons aan
het denken, met kritische vragen als gevolg.
Ten slotte gingen we naar het Klant Contact Centrum van het ABP/APG. D.m.v. een rondleiding
over de afdeling kwamen we meer te weten over het afhandelen van klachten en vragen via
telefoon, maar ook per post en via Sociale Media.
Al met al was het een zeer leerzame middag, die ons heeft geënthousiasmeerd voor de
pensioenwereld.

Gijs Dunselman en Jasper Gulikers,
Econasium vwo 5
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Afscheid LLR-leden en LMR-leden
Nu de eindexamens weer voor de boeg staan, treden een twaalftal vwo 6-leden van
de leerlingenraad af, te weten: Darhiana Castillo-Garcia (voorzitter), Nadia Ghalouti
(lid D.B. en MR-lid), Aïsha de Windt (penningmeester), Marit Horselenberg (lid D.B.),
Isabelle Haex (lid D.B.), Rochine Abdullah (lid D.B.), Armand Gozé (algemeen lid en
MR-lid), Mika Wauben (algemeen lid), Imane Er-Rachdi (algemeen lid), Annabel
Montulet (algemeen lid), Sem Penders (algemeen lid) en Nineve Koushaba
(algemeen lid)

Wij hebben de leerlingen van het Sint-Maartenscollege in niet al te
makkelijke tijden mogen representeren bij o.a. de verschillende directies.
Nadat een tijdje de leerlingenraad inactief was, hebben ondergetekende en
de andere huidige vwo 6-leerlingen de schouders eronder gezet en de
leerlingenraad in zijn huidige vorm opgericht. Wij moesten helemaal vanaf
niets beginnen en inmiddels hebben we de LLR weer op de kaart gezet en
hebben de verschillende directies de sleutelpositie van de LLR erkend.
Hoewel niet altijd op de voorgrond, hebben wij te allen tijde voor het belang
van de leerlingen geknokt. Dit deden wij met veel trots en passie. Gezien het
grote aantal aftredende vwo 6-leden van de LLR stond de afgelopen periode
vooral in het teken van een succesvolle overdracht. De nieuwe samenstelling
van de LLR wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Naast dat belangrijke leden van de LLR gaan aftreden, gaan ook twee leerlingen van
de medezeggenschapsraad (MR) aftreden, te weten: ondergetekende (Armand Gozé)
en Nadia Ghalouti. Ondergetekende en Nadia hebben respectievelijk 2,5 jaar en 0,5
jaar de wettelijke vertegenwoordiging van de leerlingen van het Sint-Maartenscollege
mogen vormen. Ook dit deden wij met veel bevlogenheid en passie, ook al deden
sommige besluiten (van de kant van de directie) onze bloeddruk wat oplopen. Wij
zijn de overige MR-leden en met name de oudergeleding van de MR dankbaar voor
de wijze lessen die ze ons in die tijd hebben geleerd en de kans die ons is geboden
om de stem van de leerlingen te mogen zijn bij alle belangrijke besluiten. De laatste

vergadering van ondergetekende en Nadia zal op 29 mei plaatsvinden. Daarna zullen
twee nieuwe MR-leden via openbare verkiezingen verkozen worden. Wij wensen onze
opvolgers alvast heel veel succes toe!

De aftredende leden zijn dankbaar dat ze de afgelopen tijd de leerlingen
hebben mogen vertegenwoordigen. Wij wensen de nieuwe leden van de
leerlingenraad en de medezeggenschapsraad alvast veel succes toe in deze
voor onze school spannende tijden. Verder wensen wij alle andere
eindexamenkandidaten veel goede examens toe!
Namens alle aftredende leden van de leerlingenraad en de
medezeggenschapsraad,
Armand Gozé
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