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Het nieuwe jaar is begonnen
Geachte ouders/verzorgers
Beste leerlingen,
Wij zijn het nieuwe kalenderjaar begonnen. Langs deze weg spreek ik de hoop uit dat het voor u allen
een heel voorspoedig jaar mag worden, met vooral ook klinkende onderwijsresultaten.
Namens alle medewerkers van het Sint-Maartenscollege m/h/v,
Drs. Peter Overgaauw, locatiedirecteur a.i.

Studiedag 7 januari 2019
Wij, medewerkers van het Sint-Maartenscollege m/h/v, zijn het nieuwe werkjaar gestart met een
studiedag over twee kernstandaarden van de Onderwijsinspectie: Zicht op Ontwikkeling en
Didactisch Handelen.
We kijken terug op een goede dag, waarin met elkaar hard gewerkt is om de bevindingen en
aanbevelingen uit het Inspectierapport te vertalen naar de praktijk in de klas én naar de gevolgen
voor het mentoraat.

Open LeerCentrum- uren onderbouw
In oktober jl. hebben we de z.g. “OLC”uren ingevoerd in het rooster van de hele onderbouw. Deze
uren zijn bedoeld om onze leerlingen zelfstandig te laten werken aan opdrachten, waarbij aandacht
geschonken wordt aan studievaardigheden. Deze aanpak is nog nieuw op onze school en daarom
houden we nog sterk in de gaten of de uren aan de doelstellingen voldoen.
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Die doelstellingen zijn dat de uren bijdragen aan verhoging van de opbrengsten van het onderwijs en
onze leerlingen in staat stellen om hun (huiswerk-)opdrachten op school uit te voeren.
Daar komt nu een doelstelling bij. Wij willen de OLC-uren gebruiken om leerlingen die dat nodig
hebben te helpen om hun achterstand bij de vaardigheden in de Nederlandse taal en in rekenen met
behulp van ondersteunende computerprogramma’s in te halen.

Nieuwjaarsactie Lyseo Maastricht
In de bijlage ontvangen jullie een aantal leuke acties aangeboden door Lyceo Huiswerkbegeleiding.

Rapportvergaderingen
De rapportvergaderingen voor het winterrapport worden gehouden in week 3. Deze vergaderingen
vinden plaats van maandag 14 januari aanstaande tot en met donderdag 17 januari 2019. Hierdoor
wordt het lesrooster aangepast naar een 30-minuten rooster op die dagen.
Dit betekent dat het 9e lesuur zal eindigen om 14.05 uur zodat docenten de tijd hebben om alle
leerlingen uitgebreid te kunnen bespreken.

Econasium
Vlak voor de Kerstvakantie ontvingen wij de uitkomst van een audit van de Directeur Econasium van
de Universiteit van Tilburg. We geven u hierbij het begeleidend schrijven weer.
Geachte mevrouw Hans, Geachte heer Overgaauw,
Drie jaar geleden is het Sint-Maartenscollege gestart met het
Econasiumtraject.
In de licentieovereenkomst inzake het Econasium staat o.a. artikel 7.3:
In het vierde schooljaar vindt een audit door de Stichting Econasium
plaats waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar het aantal aangemelde
Econasiumleerlingen en het aantal uitgereikte “Certificates of Economic
Proficiency”. Bij voldoende resultaat zal verlenging voor 4 jaar worden
toegekend. Ten behoeve van deze audit stelt de gebruiker een verslag
op van de activiteiten die zij in de licentieperiode heeft uitgevoerd in het
kader van het Econasiumprogramma, inclusief de deelname daaraan
door haar Econasiumleerlingen. De gebruiker volgt hierbij het format
aangegeven op de Blackboardpagina van het Econasium.
Hierbij treft u het audit-rapport aan van de voortgang van het
Econasium op deze school. Daaruit blijkt dat het Sint-Maartenscollege in
hoge mate heeft bijgedragen aan het realiseren van de centrale
doelstelling van het Econasium, te weten leerlingen een betere
voorbereiding geven op een economische universitaire opleiding. Ik heb
met dhr. Luc Wiertz, die de op deze school het Econasium coördineert,
reeds contact gehad over de manier waarop hij en zijn collega’s deze
goede scores hebben weten te bereiken, zodat andere Econasiumscholen
daarvan zullen kunnen leren.
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Daarom is er voor mij geen onmiddellijke noodzaak meer voor een
gesprek. Maar mocht u een dergelijk gesprek op prijs stellen, dan ben ik
daar uiteraard graag toe bereid.
Met vriendelijke groet,
Hans Gremmen
Directeur Econasium
Wij, de locatieleiding, feliciteren het Econasiumteam van onze school met het buitengewoon
succesvol opzetten en uitvoeren van een gedegen onderwijsinnovatieproject.

Mavo op het Sint-Maartenscollege
Onze locatie start in het nieuwe schooljaar met een eerste leerjaar Mavo. De voorbereiding daarvan
is gedaan door onze teamleider onderbouw, Nico Duijkers, met een groep docenten van onze locatie
en locatie VMBO-Maastricht, dat deze afdeling niet langer aanbiedt. In de bijlage vindt u, ter
informatie, het conceptdocument dat is opgesteld door deze werkgroep.

Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Facebookpagina
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/?ref=bookmarks

FOOTER
3

Verspreiding informatie:
SMC Nieuws wordt digitaal verspreid middels de bij ons bekende e-mailadressen van leerlingen en
ouders/verzorgers. Deze e-mailadressen kunnen overigens ook gebruikt worden voor het
verstrekken van algemene informatie met betrekking tot school.
Nieuw e-mailadres:
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden aan havovwo@sintmaartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres”. Voor het oude e-mailadres kunt u zichzelf
afmelden. (Zie hieronder)
Suggesties?
SMC Nieuws wordt verzonden via een no-reply e-mailadres en eventuele reacties op deze mail
worden dan ook niet gelezen. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u deze sturen aan de
mentor of teamleider van uw zoon of dochter.
Ontvangt u nog geen SMC Nieuws?
Dan kunt u o.v.v. “aanmelding SMC Nieuws” uw e-mailadres doorgeven via havovwo@sintmaartenscollege.nl. Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
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