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Samen bouwen aan de toekomst van ons
onderwijs!

Samen bouwen aan de toekomst van ons onderwijs!
We vinden het belangrijk dat iedereen gehoord wordt en dat de gemeenschappelijke
inbreng leidt tot een duurzaam en bovenal goed, uitdagend en aantrekkelijk
onderwijs voor alle kinderen uit Maastricht en omgeving.
We staan voor een uitdaging. Het onderwijs ontwikkelt zich snel, een voorbeeld
daarvan is het gepersonaliseerd leren. Klassikaal onderwijs hoeft de norm niet meer
te zijn. Daarbij hebben we al enkele jaren te maken met een dalend leerlingenaantal
en deze trend zet de komende jaren door.

Vandaar dat we er nu voor gekozen hebben iedereen te horen zowel in- als
extern. Daarvoor hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente
Maastricht een adviesbureau in de arm genomen. Gelijktijdig vindt een
onderzoek plaats naar het aantal leerlingen dat onderwijs volgt buiten de
gemeente Maastricht.
Jullie mening is voor ons waardevol. Daarom hebben we op 23 oktober
aanstaande een speciale ouderavond georganiseerd waar alle ouderraden
van de Maastrichtse scholen voor uitgenodigd zijn. Op diezelfde dag praten
wij ook met de leerlingenraden.
Al die gesprekken leveren informatie op die we inzetten om scenario’s te schetsen
voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Maastricht. We proberen zoveel
mogelijk ideeën mee te nemen, al kunnen we niet tegemoet komen aan ieders
wensen. De gemeente en LVO streven er naar om in december van dit kalenderjaar
met een gezamenlijk masterplan te komen met enkele mogelijke scenario’s. Deze
scenario’s zullen daarna verder uitgewerkt worden. Uiteraard zullen wij het
masterplan delen met al onze partners, waar u vanzelfsprekend ook bij hoort.
Natuurlijk kunnen we nooit 100% tegemoet komen aan ieders wensen. Maar de
toekomst van het voortgezet onderwijs in Maastricht gaat ons allen aan!
Namens het directieteam

Guido Beckers
Voorzitter centrale directie LVO Maastricht
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Lid worden van de Ouderraad?
Stuur een mail naar het volgende e-mailadres: ouderraadhavovwo@gmail.com
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Zorgkaart 2017-2018
Op de website van school kunt u de vernieuwde zorgkaart 2017-2018 vinden. Op deze
kaart staan beknopt de mogelijkheden die het Sint-Maartenscollege betreffende de
zorg kan bieden.
Mevrouw Guusje Marx is onze zorgcoördinator.

Terug naar boven

Rekenonderwijs
De centrale rekentoets maakt in het vwo deel uit van de kernvakkenregel: voor de
rekentoets en de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C mag als eindcijfer
niet meer dan één onvoldoende zijn behaald waarbij die onvoldoende niet lager dan
een vijf mag zijn. Het rekentoetscijfer telt niet mee bij het bepalen van het

gemiddelde CE-cijfer. Een hoog rekentoetscijfer levert ook geen compensatiepunten
op binnen de slaag-zakregeling. Een laag rekentoetscijfer kan ook niet met een hoog
cijfer van een ander vak worden gecompenseerd.
Het niveau van de centrale rekentoets is bij havo en vwo het 3F niveau.
Dit schooljaar zijn drie afnameperioden voor de centrale rekentoets. Leerlingen
hebben in totaal recht op vier kansen waarvan de eerste in het voorlaatste leerjaar in
de 1ste afnameperiode voor vwo 5 wordt aangeboden en in afnameperiode 3 voor
havo 4. Alle leerlingen moeten de rekentoets verplicht een keer gemaakt hebben,
maar zijn niet verplicht om alle kansen te benutten. In de 3e afnameperiode kunnen
de leerlingen van vwo 5 al een eerste keer herkansen. Alle leerlingen uit de
examenklassen hebben dus twee of drie kansen om hun cijfer behaald in het
voorlaatste leerjaar, te verbeteren. Het hoogst behaalde cijfer blijft staan.
Data afname centrale rekentoets 2017-2018:
•

1ste afname: 9 januari t/m 22 januari 2018 (VWO 5 en 6 en HAVO 5)

•

2de afname:

6 maart t/m 19 maart 2018 (HAVO 5 en VWO 6)

•

3de afname:

29 mei t/m 11 juni 2018 (HAVO 4 en 5, VWO 5 en 6)

Als een leerling is gezakt in het eindexamenjaar vervalt het resultaat van de centrale
rekentoets. De leerling krijgt drie nieuwe kansen om de centrale rekentoets in het
eindexamenjaar af te leggen.
Indien een leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en niet is
bevorderd tot het laatste leerjaar, vervallen de met de rekentoets behaalde
resultaten. De leerling krijgt vier nieuwe kansen om de centrale rekentoets af te
leggen.
Leerlingen met een havo diploma behouden dit cijfer van de centrale rekentoets bij
doorstroming naar vwo. Deze leerlingen mogen wel proberen hun cijfer te
verbeteren.
Alle leerlingen in vwo 6 die tijdens de centrale rekentoets in 2017 afgerond een 5 of
lager hebben gescoord, volgen in hun examenjaar verplichte rekenlessen in periode
1. Deze rekenlessen zijn inmiddels van start gegaan.
Alle leerlingen in vwo 5 maken op 11 oktober een diagnostische toets om zo hun
rekenvaardigheden te testen. Voldoen deze rekenvaardigheden niet aan het vereiste
3F niveau, dan volgen ook deze leerlingen verplichte rekenlessen in de periode tot
Kerstmis. Deze leerlingen nemen in januari 2018 voor het eerst deel aan de centrale
rekentoets.
Alle leerlingen in havo 4 maken in de herfst toetsweek een diagnostische toets om zo
hun rekenvaardigheden te testen. Voldoen deze rekenvaardigheden niet aan het
vereiste 3F niveau, dan volgen ook deze leerlingen verplichte rekenlessen in de
periode tot Kerstmis. Ook in de toetsweek voor Kerstmis wordt weer diagnostisch
getoetst. Ook nu weer volgen de leerlingen die niet aan het vereiste 3F niveau

voldoen verplichte rekenlessen tot Pasen. HAVO 4 leerlingen nemen in juni 2018 voor
het eerst deel aan de centrale rekentoets.

Nico Derks en Math Wijshoff,
rekencoördinatoren.

Terug naar boven

Het Jonge Brein College

Afgelopen week heeft een aantal collega's van ons
"het Jonge Brein College" bijgewoond. Via onderstaande link kunnen jullie de
uitzending terugkijken.
Headspace
In Maastricht komt een nieuw centrum voor laagdrempelige psychische zorg aan
jongeren.
Initiatiefnemers zijn behalve de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit
ook verschillende ggz-instellingen in Maastricht en Amsterdam. Het centrum krijgt
de naam “Headspace” en is bedoeld voor jongeren voor wie de drempel om hulp te
vragen vaak te hoog is.
School, drugs of geld
Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen straks bij Headspace anoniem terecht met
lichte of zwaardere psychische klachten. Ook kunnen ze er terecht met vragen over
school, drugs of geld. Die zaken hangen volgens de initiatiefnemers vaak samen.
Kartrekker Therèse van Amelsvoort, UM-hoogleraar transitiepsychiatrie: "We gaan
niet het wiel opnieuw uitvinden, maar proberen de gaten van het huidige systeem
op te vullen."
Als het aan de initiatiefnemers ligt, gaat het eerste Headspace-centrum deze zomer
open.
https://l1.nl/jonge-brein-college-131916/
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Aan de slag met afval

Afgelopen woensdagmiddag hebben de leerlingen van
vhbo 1 meegedaan aan het project #PickItUp.
PickItUp is een initiatief van de Gemeente Maastricht en wordt uitgevoerd door het
Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie Maastricht (CNME). Beiden hebben de
handen in elkaar geslagen om de strijd aan te gaan met zwerfafval. #PickItUp wil
graag de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid (Jij maakt het verschil!) vergroten
onder de inwoners van Maastricht e.o.
#PickItUp is actief aan de slag gegaan met het ondersteunen van onze school bij het
schoonhouden van de omgeving en/of schoolroutes en het aanbieden van
lesmateriaal over zwerfafval. Dit sluit goed aan bij Opeduca, waar we ook bezig zijn
met duurzaamheid, een beter milieu etc. Daarnaast gaat #PickItUp op bezoek bij de
vele buurten in Maastricht, om samen met de buurtplatfora en locale verenigingen
naar de zwerfafvalproblematiek te kijken en opruimacties te initiëren. Meer Weten of
zelf een actie organiseren? www.pickitupmaastricht.nl
Nico Duijkers
Teamleider VHBO klas 1
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Pannenkoeken, stroopwafels en twee
kaaskoppen in Kaiserslautern

‘Europa kommt in Fahrt!’, met deze spreuk vertrokken we naar het zuidwesten van
Duitsland. Wij hadden allebei niet echt een idee wat te verwachten van dit project
waarin Europa en vooral de toekomst van Europa centraal stond, maar we stapten

met heel veel enthousiasme de trein in en ook natuurlijk wat gezonde spanning.
Zouden de mensen een beetje aardig zijn? Ben ik niks vergeten? En wat nou als mijn
gastgezin geen Engels kan? Toen we eenmaal waren aangekomen na een ongeveer 6
uur durende reis stond Herr Schulik ons al op te wachten op het station, een heel
vriendelijke leraar en tevens de bedenker van dit initiatief die het afgelopen jaar vele
uren, ideeën en euro’s in dit project heeft gestopt.

Eenmaal aangekomen op het St. Franziskus Gymnasium
und Realschule kwamen we er eigenlijk pas achter dat het een meisjesschool was,
dat was een hele speciale ervaring want we zijn eigenlijk nog nooit op zo een
‘ouderwetse’ school geweest. Langzaamaan stroomden alle uitwisselingsstudenten
binnen en we stelden ons voor en daarbij gepaard gingen de gebruikelijke
moeilijkheden want blijkbaar is de naam “Gijs” een ongelofelijk moeilijke naam om
uit te spreken (thanks pap en mam). Toen we hoorden dat ze op school een heel
eigen terrarium hadden, moesten we dat wel gaan bekijken en daarbij hoorde ook
het vasthouden van deze grote vriend hier. Ook het avondeten dat we op school aten
ging gepaard met veel gepraat, gelach en gezelligheid.

De week bestond voornamelijk uit een serie van
projecten en uitstapjes over en naar bijvoorbeeld het Europese Parlement in

Straatsburg, het Hambacher Schloss en Speyer. De eerste dag vertrokken we
daarom vroeg in de ochtend met de bus naar Straatsburg, onderweg mochten we
nog genieten van een klassieke Duitse Pretzel en na een kleine 3 uur kwamen we
aan bij de kathedraal van Straatsburg aan waar we even hebben rondgekeken en
vooral het schitterende oude astronomische klokkenstelsel hebben bewonderd. Ook
hebben we een boottocht gemaakt over de kanaaltjes die door Straatsburg lopen
met zelfs een Nederlandse audiotour, de tour eindigde bij het Europese Parlement
waar we van de boot afstapten en onze reis te voet vervolgden naar de ingang van
het Parlement om door de strenge beveiliging te gaan. Eenmaal binnen vond de
president van het Europese Parlement, Antonio Tajani, tijd om even met ons op de
foto te gaan en een kort praatje te houden met de Italianen onder ons, waarna er
een soort van privé college aan ons werd gegeven door Europarlementariër Birgit
Collin Langen. Hoewel dit volledig in het Duits was, probeerden we er zo veel
mogelijk van te begrijpen en natuurlijk wat kritische vragen te stellen. Gelukkig
kregen we ook nog de kans om het echte Parlement in actie te zien, het ligt er wel
aan wat men verstaat onder actie, zo’n 30 van de 751 Parlementariërs waren
aanwezig. Dit leverde helaas weinig felle discussies op en het was een beetje vreemd
om te beseffen dat er meer bezoekers dan politici aanwezig waren. We arriveerden
uiteindelijk laat in de avond weer in Kaiserslautern en moesten natuurlijk ook weer
vroeg op de volgende ochtend. De volgende drie dagen bestonden uit het verdiepen
in de structuur en organen van de Europese Unie waarbij we verschillende, volgens
ons, schitterende posters hebben gemaakt.

Op vrijdag middag zijn
we naar Neustadt vertrokken om het Hambacher Schloss een bezoekje te brengen.
In, op en bij dit slot heeft het Hambacher Fest plaatsgenomen met veel positieve
invloeden voor de aanstormende democratie mede door ideeën van de Franse
Revolutie die enthousiast werden opgepikt. Gijs vervolgde na dit bezoek het
programma van de dag door samen met zijn gastgezin de Wurstmarkt te bezoeken,
een betere kans om de echte Duitse cultuur te proeven kreeg ik natuurlijk niet!

Zaterdagmorgen was het tijd om een typerend gerecht te koken, na lang
brainstormen kozen we natuurlijk voor echte Nederlandse pannenkoeken, gelukkig
hadden we dit besluit al in Maastricht genomen en eraan gedacht om Koopmans in te
slaan. Het draaide uit op een hele creatieve ochtend waarbij we iedereen even onze
pannenkoek gooi talent hebben laten zien, er zijn verbazend genoeg geen
pannenkoeken gesneuveld toen andere uitwisselingsstudenten een gooi waagden. In
de middag hebben we genoten van een gevarieerde lunch met onder andere pizza,
schnitzel en Belgische wafels. Om onze bakarmen een beetje los te gooien, gingen
we nog bowlen met de hele groep waarbij we toch wel met gepaste trots mogen
melden dat wij allebei een strike hebben gegooid, wat een prestatie. Natuurlijk niks
vergeleken met de Italiaanse tegenstand die werd geleverd en op de baan naast ons
werd de ene na de andere strike gegooid.
Zondag, de week was plotseling bijna voorbij en we stapten weer eens heel vroeg de
bus in om ons naar Speyer te laten vervoeren waar we de zondagsmis bij hebben
gewoond en daarna een uitgebreide rondleiding kregen in de dom van Speyer, de
grootste kerk in romaanse stijl ter wereld! Na lang geconcentreerd opletten konden
we even een frisse neus halen op de zondagsmarkt die daar bezig was maar we
moesten al snel weer in de bus om naar Neustadt te rijden voor een concert van een
Europees orkest dat voor het eerst een optreden gaf, tussen verschillende
schitterende stukken spraken wat uitwisselingsstudenten over hun ervaringen
afgelopen week. Saar vertegenwoordigde ons kikkerlandje weer eens heel sterk door
een paar woorden te praten over pannenkoeken, Europa en wat ze nou gemeen
hebben. Eenmaal op de weg terug naar Kaiserslautern kwamen we op het goede idee
om nog met zijn allen een drankje te gaan doen in het centrum, dit mondde uit in
een avond met veel verhalen, uitspraken en kaartspellen van alle uithoeken van
Europa, wat wil je ook anders met 4 nationaliteiten aan een tafel?
Maandagmorgen, tijd om te vertrekken en iedereen gedag te zeggen. Dit was
moeilijker dan gedacht en sommigen pinkte zelfs een traantje weg. Ik (Gijs) kon niet

weggaan zonder een klein bedankje achter te laten, dus schonk ik mijn zeer
vriendelijke gastgezin een van de drie pakken stroopwafels waarmee ik me vooraf
had bewapend. Gelukkig vielen ze in de smaak bij iedereen. Toen gebeurde iets dat
we nooit hadden durven dromen, we mochten heus waar de balkonscene na gaan
spelen en we voelden ons even van het koninklijk huis toen we werden uitgezwaaid
door de ruim duizend leerlingen van het St. Franziskus Gymnasium.

Tenslotte willen we graag nogmaals Herr Schulik bedanken voor het opzetten van dit
speciale project waarbij we nieuwe contacten hebben gelegd, andere culturen
hebben geproefd en Europa beter hebben leren kennen.
Saar van den Heuvel en Gijs Dunselman
uit vwo 5
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