Aan ouders/verzorgers en leerlingen
Maastricht, 24 augustus 2018
Betreft: Nieuwsbrief begin schooljaar

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Het schooljaar 2018-2019 is deze week begonnen. Onze docenten geven aan dat ze er weer veel zin
in hebben en ook de leerlingen zie ik weer nieuwsgierig en enthousiast in de school rondlopen.
Een paar docenten zullen nog niet beginnen in augustus. Mevrouw Thissen en de heer Vroemen
hebben ons gemeld nog niet voldoende hersteld te zijn om hun werk als docent weer op te pakken.
Mevrouw van ’t Land heeft een deel van haar werkzaamheden wel weer opgepakt. Voor een klein
aantal uren hebben wij nog geen vervanger kunnen vinden, maar we werken hier hard aan en hopen
op de kortst mogelijke termijn een docent te kunnen aantrekken voor de resterende uren
Nederlands.
Ik ben aangesteld met de opdracht om rust, reinheid en regelmaat te brengen op het SintMaartenscollege. De rust op het Sint-Maartenscollege is inmiddels weergekeerd en de schoolleiding
ziet er op toe dat die ook gehandhaafd wordt. Regelmaat, samen met rust, komt voort uit een goede
organisatie en doen wat je beloofd hebt. Voor ons is handhaving van lesroosters en van de
jaaragenda daarin heel belangrijk.
Er zijn dit jaar minder lessen in het rooster opgenomen in de onderbouw dan het vorige schooljaar. U
en jullie dienen er rekening mee te houden dat hier nog een aantal onderwijsactiviteiten aan worden
toegevoegd, waaraan het verplicht is deel te nemen. Wij zullen hierover telkens zo vroeg mogelijk
berichten.
De Ouderraad en de Leerlingenraad hebben voor de zomer op mijn verzoek elk vijf verbeterpunten
aangeleverd. Die verbeterpunten zijn als doelen opgenomen in het concept-Schooljaarplan 20182019. Dat is nog in concept, om de volgende reden:
Naar aanleiding van de vele acties en publicaties die in de afgelopen maanden over scholen in
Maastricht zijn verschenen heeft de Inspectie ons gemeld een extra onderzoek te doen naar 11
scholen van LVO. Daaronder ook het Sint-Maartenscollege. De vrijwel nieuwe schoolleiding heeft,
samen met docenten en ondersteunende medewerkers, in de afgelopen maanden hard gewerkt om
het achterstallig onderhoud weg te werken, maar we weten dat er nog het nodige werk te doen is.

Het Inspectie-onderzoek gaat dat bevestigen. Er is de mogelijkheid dat daar nog prioriteiten uit
komen die in het Schooljaarplan moeten worden opgenomen. Dat weten wij op 11 september en
daarna maken we het Schooljaarplan in definitieve versie op en berichten wij u over wat wij gaan
doen aan onze ontwikkeling.
Dan resteert nog reinheid. Dat gaat over omgang met elkaar en met de omgeving. De omgang met
elkaar scoort al jaren hoog op het Sint-Maartenscollege. Dat blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken.
Over de omgang met de omgeving zijn we niet tevreden. Wij gaan de leerlingen meer
verantwoordelijkheid geven voor het ‘rein’ houden van de schoolomgeving. Hoe wij dat doen,
daarover berichten wij u uitgebreid in september.
Er gaat heel veel goed op het Sint-Maartenscollege, met dank aan de vele uitstekende docenten die
ik hier heb ontmoet. Er valt ook nog wel het nodige te verbeteren. Niet alles kan in één keer, maar
we werken er geleidelijk aan: in rust, reinheid en regelmaat.
Ik wens jullie, onze leerlingen, uw dochters en zoons en ons allen een inspirerend, succesvol en ook
plezierig schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
Peter Overgaauw
locatiedirecteur a.i.

