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Rust, Reinheid, Regelmaat
Onze docenten willen het beste voor hun leerlingen. De beste resultaten worden behaald als er rust
heerst op school. Die rust ontbreekt als de voortgang van hun lessen wordt verstoord omdat
leerlingen hun huiswerk niet maken, boeken vergeten, foutief gedrag ten toon spreiden in de klas
en/of spijbelen. Dit dupeert niet alleen de docenten en hun medeleerlingen, maar ook deze
leerlingen zelf. Hier hebben we een maatregel voor. Wanneer een van de voorgaande zaken zich een
eerste of tweede keer voordoet dient de betreffende leerling zich de volgende dag om 8.00 uur te
melden bij mevrouw Inge Steffers, onze absentie coördinator.
Vanaf 1 april 2019 voegen we daar de volgende procedure aan toe:
Na twee keer huiswerk niet maken, boeken vergeten, foutief gedrag ten toon spreiden in de klas
en/of spijbelen, blijft de leerling na, en wel op maandag-dinsdag-woensdag en/of donderdag het 8e
en/of 9e uur in het Open LeerCentrum. De docent maakt met de betreffende leerling hier een
afspraak over.
Dhr. Harry Wijsen ontvangt leerlingen op maandag en woensdag en dhr. Rene Scheffers op dinsdag
en donderdag. De medewerkers van het Open LeerCentrum registreren of de leerling daadwerkelijk
aanwezig is. Is dit niet het geval dan zal de mentor in overleg met de betrokken docent een actie
ondernemen naar het thuisfront. Mocht ook dit geen oplossing bieden dan zal de teamleider een
passende maatregel nemen.
Mevrouw Inge Steffers nodigt de spijbelaars in het systeem uit tot nablijven.
Alleen afwezigheid die van tevoren gemeld is of bij terugkomst op school door ouders middels een
briefje bevestigd is, zal als niet spijbelen behandeld worden.

CODE MARKET
Op donderdag 4 april vindt weer de jaarlijkse CODE MARKET van Code 043 plaats.
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Hét evenement dat in het teken staat van ‘veilig uitgaan’. We hebben het over alcohol, drugs, roken,
seksualiteit, anticonceptie, mentale gezondheid, pesten, veilig gebruik van social media en nog veel
meer!
De gehele dag zullen de mensen van Code 043 aanwezig zijn in onze kantine om het gesprek aan te
gaan met onze leerlingen over bovenstaande thema’s. Ook zijn er verschillende activiteiten te doen.
Ook jullie zijn natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen en mee te doen aan één
van de activiteiten. Hopelijk tot dan!
Meer weten? Ga naar https://www.code043.nl/code-market/ of spreek één van de leden van het
zorgteam aan.
Zorgteam SMC

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!

Extra oproep examentrainingen
In de bijlage Flyer van Lyceo: extra oproep examentrainingen voor havo en vwo
eindexamenleerlingen. Meld je aan voor 1 april aanstaande!

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
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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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