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

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017
Via SMC Nieuws wordt u wekelijks geïnformeerd over alle activiteiten die onze
leerlingen en docenten afgelopen maanden ontplooid hebben, maar ook over de
onderwijsvernieuwingen, die momenteel plaatsvinden: het Op Maat-programma van
LVO, het Transitieplan Onderwijstijd, Passend Onderwijs, alsmede de specifieke
invulling daarvan in leerjaar 1.
Als school hechten we er aan u goed te blijven informeren. Dat betekent dat we u op
de hoogte hebben gehouden van allerlei positieve zaken en ontwikkelingen, maar ook
van enkele zaken, die minder positief waren. Die openheid vinden we belangrijk, ook

in ons regulier overleg met de ouderraad, leerlingenraad, medezeggenschapsraad en
onze medewerkers.
Namens alle medewerkers van het Sint-Maartenscollege wensen we u en uw gezin
een fijne vakantie, mooie kerstdagen en veel geluk voor het nieuwe jaar.
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Aischylosvoorstelling 8 januari 2017

Zondag 8 januari is de première van het Aischylosproject 2017. Dit jaar zal deze
gebeurtenis plaats vinden op het United World College in Maastricht (Discusworp 65).
Aanvang voorstelling om 19.30 uur. Er doet weer een enthousiaste groep leerlingen
mee van het Sint-Maartenscollege, onder wie Eline Beckers en Rui de Boer in de
hoofdrollen. Iedereen is van harte welkom. Kaartverkoop is aan de deur.
Trachiniai van Sophokles (Athene, 5e eeuw v.C.)
Juicht en jubelt, Herakles komt thuis! De grote held heeft opnieuw een zware en
langdurige missie achter de rug. Vijftien lange maanden was hij van huis en de
boodschap van zijn naderende behouden thuiskomt wordt dan ook vol vreugde
ontvangen door zijn vrouw, koningin Deianeira. Ook Hyllos, zijn zoon, is vol van
blijdschap en trots.
Echter, als Herakles een groep meisjes als krijgsbuit vooruit stuurt, met het bericht
dat een van deze meisjes voorbestemd is om zijn vrouw te worden, slaat bij
Deianeira de paniek toe. De list die ze meent toe te passen om Herakles voor eeuwig
aan haar te binden pakt anders uit dan dat zij gedacht had .....
Voor meer informatie: www.aischylos.com
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In gesprek met leerlingen over het Transitieplan
Onderwijstijd
Er is in de laatste maanden al veel gezegd en geschreven over het Transitieplan
onderwijstijd. Leerlingen, ouders en personeel hebben samen nagedacht hoe we
invulling kunnen geven aan de nieuwe wet op onderwijstijd, die kansen biedt om ons
onderwijs zodanig anders in te richten dat er meer dan nu recht wordt gedaan aan
de verschillen tussen leerlingen.
Op dit moment wordt er aan de concrete invulling van het plan gewerkt. Mede
daarom groeit de behoefte om met de belangrijkste spelers in het veld, de leerlingen,
nogmaals in gesprek te gaan over alle voorstellen die de stuurgroep uit de discussies
heeft gehaald. Dit keer spreken we echter niet met delegaties, maar liefst met alle
leerlingen van twee locaties vwo Maastricht. Daartoe is een lesbrief in voorbereiding
met daarin stellingen en uitspraken waarover de leerlingen hun visie mogen geven

tijdens de mentorles in de eerste week na de Kerstvakantie. De bijdragen van de
leerlingen worden door de stuurgroep vervolgens verwerkt in het Transitieplan
onderwijstijd.
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