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Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
U heeft al enige tijd niet meer de Nieuwsbrief van ons ontvangen. Reden daarvoor is dat de
medewerkster die daarvoor verantwoordelijk is al enige tijd ziek is en vervanging van haar
werkzaamheden niet mogelijk is. Na de herfstvakantie wordt dit werk tijdelijk overgenomen door
onze onlangs aangetreden managementassistente, mevr. Bianca Offermans. Dit is dus voorlopig de
laatste keer dat wij van de briefvorm gebruik maken.
Verbeterplan
Zoals wij u eerder berichten zijn wij, de locatieleiding van het Sint-Maartenscollege H/V, dit jaar
begonnen met een aantal verbeteringen, met als speerpunt de onderwijstijd. Deze zijn opgenomen
in een verbeterplan. Dit verbeterplan willen wij graag nog deze maand aan u presenteren. U
ontvangt daartoe na de herfstvakantie een uitnodiging. Wij hebben hiervoor 29 en 31 oktober
gereserveerd. De eerste avond is bestemd voor de bovenbouw, vanaf leerjaar 4, en de tweede voor
de onderbouw, leerjaar 1 t/m 3. Indien u belangstelling heeft om deze presentatie bij te wonen kunt
u vast rekening houden met deze data.
Wijziging rooster onderbouw
Om vorm te geven aan de versterking van het bèta profiel van onze locatie wordt de lessentabel van
havo, leerjaren 1 en 2, uitgebreid met 2 lessen natuur-/scheikunde per week. De lessen worden
gegeven door mevrouw Nikki Govers.
Voor de hele onderbouw havo-vwo-gymnasium geldt dat wij gaan inzetten op begeleiding van de
studievaardigheden van onze leerlingen en meer zelfstandig werken. Tot de Kerstvakantie krijgen
leerlingen twee lesuren extra per week begeleiding van studiecoaches in ons Open Leercentrum. Zij
werken tijdens deze lesuren zelfstandig aan (huiswerk-) opdrachten. De studiecoaches zien erop toe
dat zij hier serieus aan werken en kijken ook mee of de leerlingen de juiste studiehouding hebben en
ook of zij efficiënt omgaan met de beschikbare tijd. Met deze begeleiding willen wij hun
leerprestaties bevorderen onder deskundige begeleiding. Begin december evalueren wij de effecten
van deze begeleiding en besluiten wij of wij deze, al dan niet in gewijzigde vorm, in de tweede helft
van het schooljaar doorzetten. De studiecoaches zijn dagelijks van 8.30 tot 16.00 uur aanwezig en
ook buiten het rooster kunnen onze leerlingen in het OLC terecht om zelfstandig te werken aan
opdrachten. In feite kan al het huiswerk onder toezicht gemaakt worden op school.

De studiecoaches zijn de heer René Lem en mevrouw Daphne Jansen. De heer Lem werkt al bij ons
als waarnemend docent, mevrouw Jansen is een nieuw gezicht op onze locatie. Beiden hebben hun
lerarenopleiding vrijwel afgerond. Voor deze lesuren geldt de normale aanwezigheidsverplichting.
Wij houden toezicht op waar onze leerlingen zich tijdens de schooldag bevinden.
Zelfstandig werken bovenbouw
Wij onderzoeken momenteel ook voor de bovenbouw de mogelijkheden voor zelfstandig studeren
onder begeleiding in een eigen ruimte. Als wij dit kunnen realiseren berichten wij u hier over in de
Nieuwsbrief.
Evaluatie “migratietijd”
Sinds het begin van dit jaar hebben wij 5 minuten migratietijd tussen de lessen ingeroosterd. Deze
tijd wordt gebruikt om van lokaal te wisselen en voor toiletbezoek. Afspraak met onze docenten was
dat we deze werkwijze voor de herfstvakantie zouden evalueren. Dit is inmiddels gebeurd. Onze
docenten hebben bij meerderheid aangegeven dat zij de migratietijd voor de rest van het schooljaar
willen behouden. De argumentatie is dat deze korte pauzetijd veel rust brengt in de lessen en dat
daarmee ook de inkorting van de lessen met vijf minuten, van 50- naar 45-minutenrooster, wordt
gecompenseerd.
Extra Beveiliging
Mede in verband met de aanwezigheid van drugsverslaafde thuislozen, waarover wij u eerder
berichten, hebben wij vanaf 1 oktober tot de Kerstvakantie extra beveiliging ingehuurd van het
beveiligingsbedrijf Polygarde. Zij zijn ook aanwezig om de conciërges te ontlasten en zijn standby
voor receptiewerk en telefoonaanname.
Overigens is de overlast die wij, medewerkers en leerlingen, van de thuislozen ondervonden sinds
een paar weken opgelost. De mannen zijn blijkbaar naar elders vertrokken. In nauwe samenwerking
met onze schoolagent blijven wij alert.
Conferentie “Veilige School”
Samen met de gemeentes is voor de scholen in Heuvelland en Maastricht op maandag 22 oktober
een grote conferentie georganiseerd in het MECC over veiligheid op school. Deze conferentie is voor
alle docenten en ondersteunende medewerkers en start om 12.30 uur. Helaas komen de lessen na
het derde lesuur hierdoor te vervallen.
Italië reis VWO 6
Na de herfstvakantie maken de meesten van onze vwo 6 leerlingen een cultuurreis naar Italië. Deze
reis is op initiatief van onze leerlingen zelf tot stand gekomen en zij hebben een mooi educatief
programma samengesteld en de hele organisatie voor hun rekening genomen. De reis past bij onze
missie van gedegen onderwijs met brede vorming in een warm schoolklimaat.
Wij wensen hen en hun begeleidende docenten heel veel (leer-)plezier!
Wij wensen al onze leerlingen een goede herfstvakantie en we zien jullie graag gezond weer terug op
de 22e!
Met vriendelijke groet,
namens de locatieleiding,
Drs. Peter Overgaauw
locatiedirecteur a.i.

