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Correctie Nieuwsbrief
In de Nieuwsbrief van vandaag, die u eerder heeft ontvangen, is
een fout ingeslopen. Gelieve deze versie als niet-verzonden
beschouwen. Hieronder is de juiste versie van de Nieuwsbrief van
20 september 2017.
Excuses voor het ongemak.

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

Terug naar boven

Taakverdeling locatieleiding vwo
Andrea Thewissen, teamleider 5 en 6 atheneum Oude Molenweg en 4, 5 en 6
gymnasium Noormannensingel, is momenteel met ziekteverlof. Aangezien op dit
moment onduidelijk is hoe lang zij afwezig zal zijn, is er binnen de locatieleiding
vooralsnog een andere taakverdeling gemaakt, zodat leerlingen, ouders en collega’s
een aanspreekpunt hebben:



5 en 6 atheneum Oude Molenweg: Pauline Mol en Ben Perry



4, 5 en 6 gymnasium Noormannensingel: Daniëlle Pekelharing.

Natuurlijk blijft de mentor eerste aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders/verzorgers.

Terug naar boven

Ouderconsultatie examenreglement SintMaartenscollege
Aangezien afgelopen schooljaar een aantal ouders mij benaderd heeft met vragen of
opmerkingen over het examenreglement van het Sint-Maartenscollege, en ik de
mening van ouders zeer op prijs stel, wil ik met u van gedachten wisselen over
het concept- examenreglement.
Op korte termijn dient het examenreglement door de MR vastgesteld te worden.
Indien u hier interesse in heeft, kunt u mij via de mail verzoeken om het
examenreglement toegestuurd te krijgen.
Mijn mailadres is t.dohmen@lvomaastricht.nl

Het examenreglement dat ik u mail is een concept. Dit betekent dat u aan dit
concept geen rechten kunt ontlenen.
Bij deze nodig ik u van harte uit om op maandag 25 september vanaf 21.00
uur met mij en andere ouders het examenreglement te bespreken. Dit zal gebeuren
in aansluiting op de vergadering van de ouderraad.
Indien u helaas op bovengenoemd tijdstip verhinderd bent, kunt u mij altijd uw
opmerkingen via bovengenoemd mailadres doen toekomen.
Tanja Dohmen,
Lid ouderdelegatie Medezeggenschapsraad

Terug naar boven

Open Leercentrum (OLC)
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is onze mediatheek een Open Leercentrum
(OLC) geworden en daarmee breder inzetbaar. Het team van vrijwilligers is nu

uitgebreid met een vaste medewerker, zodat we nu vijf dagen per week geopend
zijn.
De nieuwe openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:20 uur tot 17:00 uur.
Alleen in de grote pauze is de mediatheek gesloten. Verder blijven dezelfde regels
van kracht als voorheen in de mediatheek.
We willen leerlingen graag een rustige plek bieden waar ze kunnen werken, zo wordt
het OLC een vast onderdeel van het schoolleven. Leerlingen kunnen onder andere bij
ons terecht om te studeren, aan opdrachten te werken, de computers te gebruiken,
te printen, te scannen of te kopiëren, maar ook om de krant of een boek te lezen en
boeken te lenen. We hebben boeken voor elk leerjaar in verschillende talen. Voor het
gebruik van de computers en het uitlenen van boeken heeft de leerling zijn
leerlingenpasje nodig.
De medewerkers van het OLC heten de leerlingen en collega’s van harte welkom!
Sonja Jongen en team vrijwilligers OLC

Terug naar boven

Lesuitval en opvang leerlingen
Het kan voorkomen dat er lessen uitvallen omdat docenten ziek zijn of om andere
redenen afwezig zijn, zoals nascholing of omdat ze excursies/reizen begeleiden. Met
ingang van de inwerkingtreding van de cao VO 2014-2015 waarin het
levensfasebewust personeelsbeleid is opgenomen, hebben medewerkers jaarlijks de
beschikking over een basisbudget van 50 (klok)uren, die zij gedurende het
schooljaar mogen opnemen. Ook dit kan leiden tot lesuitval.

Ter vermijding van lesuitval treft de school onderstaande maatregelen:


Aanpassing dagrooster in Magister: Bij ziekte of afwezigheid van docenten
wordt het dagrooster aangepast door middel van dagelijkse roosterwijzingen.
Hierbij streven de roostermakers ernaar om “tussenuren” voor leerlingen
zoveel mogelijk te vermijden.



Het schaduwrooster: leerlingen worden opgevangen door andere docenten.
Hiervoor bestaat een rooster voor waarneming.



De leerlingen gaan naar het onderwijsleercentrum (OLC) waar ze zelfstandig
kunnen werken aan opdrachten van de docent via de (digitale) studiewijzers
en onder begeleiding van medewerkers OLC. De leerlingen gaan in principe
niet naar huis.



Bij langdurig zieke docenten wordt in de regel zo spoedig mogelijk gezocht
naar vervangers. Voor bepaalde vakken kan dit een probleem opleveren en is
het soms niet mogelijk om een docent onmiddellijk te vervangen. Soms leidt
lesuitval tot aanpassing van het lesrooster voor meerdere klassen c.q.
lesgroepen, om lesuitval te beperken. In dit soort gevallen is het OLC ook
beschikbaar voor leerlingen van betrokken lesgroepen. Daar waar
noodzakelijk en mogelijk wordt in samenspraak met de leerlingen een
eventuele toets aangepast. Ook kan er in sommige gevallen een soort
inhaalslag gemaakt worden, door in een volgende periode meer lestijd aan te
bieden.

Mocht u hieromtrent nog specifieke vragen hebben, dan kunt u terecht bij de
verantwoordelijke teamleider of de mentor.

Terug naar boven

Actie Sint-Maartens voor Sint-Maarten
Op initiatief van een ouder is deze week in samenwerking met de Pot van Sint
Maarten een actie gestart voor hulp aan het door Irma zwaar getroffen Sint Maarten.
Alle in ons gebouw aanwezige onderbouwklassen is gevraagd om op de een of andere
manier geld op te halen.
Voor iedereen staat bij de balie aan de ingang een collectedoos. Via contacten op
Sint Maarten en Curaçao zullen particuliere projecten die de getroffen jeugd en
scholieren ten goede komen, gesteund worden. De projecten waar we de opgehaalde
gelden aan schenken, zullen concreet en controleerbaar zijn. De uiteindelijke
opbrengst en de doelen zullen t.z.t. gecommuniceerd worden. Wij hopen op ieders
steun.
Laat het Sint-Maarten nog altijd staan voor samen delen.
De Pot van Sint Maarten

Terug naar boven
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