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Terugblik op een zeer geslaagde open dag
Op zaterdag 9 februari jl. hebben veel leerlingen van groep 7 en 8 met hun ouders onze open dag
bezocht. We hebben ruim 1800 bezoekers mogen begroeten.
Bij binnenkomst werden de bezoekers welkom geheten door de huidige brugklassers. Onze gasten
konden aangeven of zij zelfstandig de route wilden lopen of dat zij dit wilden doen onder begeleiding
van leerlingen van onze school. Nieuw is dat we komend schooljaar starten met een brugklas mavo.
Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een Samen Mogelijkheden Creëren map met daarin
informatie over de afdeling en de speerpunten van onze school en de plattegrond van school met de
te volgen route. In de personeelskamer en in het Open Leercentrum werd een korte presentatie
gegeven door docenten over de mogelijkheden en kansen bij ons op school. De toekomstige
brugklassers en hun ouders/verzorgers hoorden hier wat wij doen om de overgang van de
basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Na de inleiding kon men kiezen voor een rondleiding met o.a. een paar korte lesjes of een
zelfstandige route door ons schoolgebouw aan de hand van een lokalen/activiteitenoverzicht.
In de lokalen waren enthousiaste leerlingen aan het werk en de groep 8-leerlingen mochten vandaag
ervaren hoe het is om brugklasser te zijn door mee te doen met alle activiteiten.
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Sterrenkunde; proefjes bij natuurkunde; Sport & lifestyle in de gymzaal; muziek maken; Econasium;
schilderen in de tekenlokalen; In de aula en in de gangen kon men allerlei informatiestands
bezoeken.

Voor alle afdelingen was veel belangstelling. De start met een brugklas mavo werd door ouders zeer
positief ontvangen. Voor ouders en leerlingen, die geïnteresseerd waren in de
onderwijsontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in Maastricht, was er in de aula gelegenheid
om vragen te stellen aan de locatiedirectie. Voor ouders die na de open dag nog vragen hebben is op
13 februari de gelegenheid om de ouderinformatieavond te bezoeken. Zie onze website.

We kijken terug op een zeer geslaagde open dag. Van de zijde van ouders en leerlingen ontvingen we
enthousiaste reacties. Voor de proeflessen op woensdag 13 februari, van 13.30 tot 15.30 uur,
hebben zich maar liefst 260 leerlingen aangemeld.
Van 28 februari tot en met 14 maart kunnen leerlingen zich digitaal aanmelden voor het nieuwe
schooljaar. Meer informatie is te vinden op onze website.
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Korting bij Arriva
10% korting op Arriva abonnement
Leerlingen en medewerkers van LVO die naar school reizen met de bus of trein profiteren bij Arriva
nu van 10% korting op hun Ster- of Traject Vrij abonnement.
Het enige dat je nodig hebt is een persoonlijke OV-chipkaart.
Ga naar https://www.arriva.nl/lvo, vul het formulier in en ontvang de actiecode. Deze kun je
vervolgens activeren op het abonnement.
Let op: de korting geldt alleen voor leerlingen en medewerkers, Arriva controleert de gegevens bij
LVO.

Telefoonhotels
In onze samenleving worden wij steeds meer afhankelijk van de smartphone. Deze minicomputer
geeft ons toegang tot de hele wereld, is een razendsnelle informatiebron en stelt ons in staat om met
heel veel mensen in contact te zijn en te blijven. Daar maakt vooral de groep 12 tot 18 jarigen heel
veel gebruik van, onze leerlingen. Het gebruik van de smartphone heeft ook een keerzijde.
Voorbeelden hiervan zijn gebruik in de auto of op de fiets. De overheid steeds hier steeds strenger
op.
Wij ondervinden ook de keerzijde van het gebruik van de smartphone binnen de school. Uit
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de smartphone op school een negatieve invloed heeft
op het leerproces, met name groot verlies aan concentratie. De schoolleiding heeft daarom, in
overleg met de docententeam, besloten in de klassen “telefoonhotels” op te hangen.

Voor smartphones gelden vanaf nu de volgende regels:
 De mentor wijst een vast nummer toe aan de leerling. Dat nummer is de “hotelkamer” van
zijn of haar smartphone bij iedere les.
 De smartphone gaat in de vliegtuigmodus zodat hij niet storend is tijdens de les.
 De docent bepaalt of de smartphone in het “hotel” logeert gedurende de les of dat deze voor
de les gebruikt gaat worden.
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Enquête ouders en leerlingen
Samen maken we onze school tot een succes! Daarom horen we graag de mening van docenten,
leerlingen en ouders. We willen graag weten hoe u, ouders, en jullie, leerlingen, over onze school
denken en nodigen jullie allen van harte uit om van 18 februari tot 31 maart mee te doen aan het
tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt LVO-breed uitgezet. De docenten van school hebben
dit al ingevuld.
Wilt u invloed uitoefenen op het schoolbeleid? Doe dan mee aan de anonieme enquête van onze
school en laat ons weten wat goed gaat én wat beter kan. Je ontvang binnenkort een uitnodiging
voor de enquête via e-mail. Invullen kost slechts 10 minuten en geeft onze waardevolle informatie.
Op basis van de resultaten gaat de school aan de slag met de belangrijkste aandachtspunten.
Alvast bedankt!

Aischylos
Het is intussen al weer een tijdje geleden, maar nog steeds mis ik het een beetje: het project
‘Aischylos’.
Na vier weekenden hard repeteren, hebben we met vijf verschillende scholen op vijf verschillende
locaties de Griekse tragedie “Hippolytos” opgevoerd. En wat heb ik genoten! Onze groep was enorm
gezellig en de ambiance was heel speciaal. Zeker tijdens de eerste en de laatste uitvoering. Ik heb
veel nieuwe mensen leren kennen en vriendschappen gesloten.
Ook heb ik veel geleerd natuurlijk, voor mij was dit de eerste keer op een toneel. Intensief, dat was
het zeker. Maar de voldoening die dit project mij heeft opgeleverd, maakt het meer dan waard. Wat
ben ik blij dat ik hieraan heb meegedaan! Het was een onwijs mooie ervaring met onwijs mooie
mensen.
Laura Habets, V5D

4

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
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 mhv@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 mhv@sintmaartenscollege.nl Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
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