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Open LeerCentrum
Met ingang van 25 maart 2019 zal het Open LeerCentrum tijdens de pauzes gesloten zijn. De reden
voor dit besluit is dat iedereen, medewerkers en leerlingen, recht heeft op de wettelijk
voorgeschreven rusttijden.
Gedurende de openingsuren geldt dat het Open LeerCentrum een stilte ruimte is, vergelijkbaar met
de stadsbibliotheek. Dat betekent dat leerlingen hier individueel en in stilte kunnen werken aan
schoolopdrachten. Wanneer leerlingen samen aan opdrachten werken en overleg noodzakelijk is,
dan kunnen ze gebruik maken van de werkplekken op de begane grond.
In het Open LeerCentrum gelden met betrekking tot de mobiele telefoons dezelfde regels als in de
leslokalen, nl. de mobiele telefoon staat op vliegtuigstand en mag alleen gebruikt worden na
toestemming van de medewerker van het Open LeerCentrum.

Uitwisseling Albal Valencia - Maastricht
Dit schooljaar zal, voor de 11e keer op rij, de uitwisseling tussen Albal Valencia en Maastricht
plaatsvinden. Een uitwisselingsproject in het kader van internationalisering voortgezet onderwijs,
gesubsidieerd door EP NUFFIC.
Na een succesvolle samenwerking tussen het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege
vorig schooljaar, zullen ook dit jaar 15 leerlingen van het PMC en 15 leerlingen van het SMC, leerjaar
2-vwo en 2-havo deelnemen aan het uitwisselingsproject.
Maandag 8 april tot vrijdag 12 april 2019 zullen de Spaanse leerlingen ons beider scholen bezoeken.
Samen gaan ze activiteiten ondernemen en zullen de Nederlandse gastgezinnen een midweek lang
host zijn voor hun Spaanse gasten. Zondag 5 mei aanstaande vertrekken wij vanuit Eindhoven met
het vliegtuig naar Valencia tot vrijdag 10 mei. Een hele spannende onderneming. Nog nooit waren er
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zoveel leerlingen als dit jaar die nog nooit gevlogen hebben, of zonder ouders een week van huis
zullen zijn.
Er zullen net als de 10 editie hiervoor vriendschappen gesloten worden, de vele indrukken voor altijd
ergens opgeslagen worden, er zullen nieuwe inzichten verworven worden en er gaat kennis genomen
worden van een andere cultuur op alle mogelijke vlakken. Een prachtige manier om
burgerschapsvorming vorm te geven. Een mooie, spannende en onvergetelijke ervaring voor de
Spaanse en Nederlandse leerlingen.
De ouderavond van 26 februari jl. maakte ons in ieder geval al iets duidelijk: We (leerlingen,
begeleiders en ouders) gaan er iets moois van maken en hebben er veel zin in!
Sara Coenegrachts, Natascha Nijsten en Gerard Klingenstijn

MEP Nieuws

MEPNIEUWS

Een bezoek aan het kloppend hart van de Europese Unie
Afgelopen 27 februari vond de jaarlijkse alumnireis van het Model European Parliament naar Brussel
plaats. Voor deze reis was een vol en informatief programma opgesteld door de stichting met daarin
een bezoek aan het Europees Parlement en aan de Europese Commissie. Met de bus vertrokken we
met 50 andere MEP’ers waaronder van het Sint-Maartenscollege Sterre Cloesmeijer, Lien Petit, Juliet
Swartjes en Martin Warnier.
Het programma in Brussel begon met het bezoek aan het Europees Parlement. Een heel imposante
zaal waar op dat moment een bijeenkomst plaatsvond over de afschaffing van de doodstraf in nietEuropese landen. Daarop volgde een groepsgesprek met Jeroen Lenaers, Nederlands parlementariër
in het Europees parlement voor het CDA. We stelden hem vragen over zijn functies, interesses, de
gang van zaken in het Europees Parlement, de brexit en de invloed van de media op Europese
besluitvorming.
Na de lunch vertrokken we te voet richting de Europese Commissie, net 500 meter verderop. Hier
werd een informatieve presentatie gehouden over de functies van de Europese Commissie, het doel
om jongeren meer te interesseren in Europese politiek, en over de Europese verkiezingen. Een veel
omvattende presentatie. Ook ontvingen we nog een mooi speldje met daarop de Europese vlag. Op
dit bezoek volgde een diner in het centrum van Brussel met daarna nog een uurtje vrije tijd in hartje
Brussel.
Een zeer geslaagde reüniereis waar we veel geleerd hebben over twee belangrijke Europese
instanties.
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Camiel Coenen V5

Schoolparty onderbouw “Glow in the Dark”

SCHOOLPARTY ONDERBOUW
*Glow in the Dark*
Op vrijdag 29 maart a.s. vindt voor de klassen 1,2 en 3 weer de jaarlijkse ‘schoolparty’ plaats, met dit
keer als thema ‘Glow in the Dark’.
Via onderstaande links zijn de video/foto's van afgelopen jaren te bekijken:
Video: http://www.smc-vc.nl/video.do.php?identifier=RpsAHifQ
Foto’s: http://www.smc-vc.nl/album.php?identifier=RFaiEfZF&p=1
Graag willen we ook dit jaar weer een leuke, gezellige en swingende avond organiseren!
Wat moeten de leerlingen weten?
• kaartjes (€ 3,50) kunnen op donderdag 28 en vrijdag 29 maart tijdens de grote pauze voor de aula
gekocht worden; buiten deze tijden kun je nog terecht bij Dhr. Janssen (lokaal 26) of mevrouw Claus
(lokaal 18).
• de avond begint om 20.00 uur en is om 24.00 uur afgelopen (Aula Sint-Maartenscollege);
• er worden geen alcoholische dranken verstrekt;
• consumpties à € 1 ; er zijn ook kleine versnaperingen zoals chips, popcorn en suikerspin
verkrijgbaar;
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• toegang hebben uitsluitend leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het Sint-Maartenscollege;
• er vindt geen kaartverkoop meer plaats op de avond zelf;
• leerlingen krijgen enkel toegang op vertoon van het entreekaartje én het schoolpasje.

Met vriendelijke groet,
de organisatoren van de disco-avond,
B. Janssen & M. Claus

Verplaatsen historische stadswandeling van 14 maart naar 26 maart 2019
Op deze dag willen we de leerlingen uit leerjaar 2 bewust maken van de geschiedenis van hun eigen
stad en regio. Tijdens de wandeling, die vanaf school start, maken de leerlingen van leerjaar foto’s
van de bezienswaardigheden, die zij tegenkomen. Ook maken ze een aantal opdrachten, die zij aan
het einde van de wandeling op school moeten inleveren.
De leerlingen hebben tijdens de wandeling een camera nodig of de camera op hun mobiel. De
opdrachten worden beoordeeld als een Formatieve Meting.
Het is belangrijk, dat de leerlingen zorgen voor goed schoeisel, geschikte kleding (in geval van regen),
schrijfgerei, een plastic mapje voor de wandelroute en een lunchpakket.
De wandeling maken de leerlingen in groepjes van ca. 4 á 5 leerlingen. Het spreekt voor zich, dat
leerlingen zich tijdens de stadswandeling gedragen. Bij klachten volgt een passende maatregel.
Deelname aan deze historische stadswandeling is verplicht. Bij ziekte of anderszins kunt u zoals
gebruikelijk uw zoon/ dochter afmelden. Leerlingen maken in geval van afwezigheid een
vervangende opdracht in overleg met hun docent.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur: H2A en H2B verzamelen in de kantine
9.15 uur: H2C en AG2B verzamelen in de kantine
9.30 uur: G2C en A2A verzamelen in de kantine
Na een korte instructie en het uitdelen van de wandelroutes aan de verschillende groepen, gaat de
wandeling van start.
De dag eindigt ongeveer tussen 14.00 uur - 14.30 uur, afhankelijk van looptempo, pauze etc., met het
inleveren van de opdrachten in de kantine op school.

Basketbaltoernooi 26 maart 2019
Dinsdag 26 maart aanstaande zijn er voor leerlingen uit klas 1 geen toetsen meer, maar zal de
volgende activiteit worden gepland, die in de plaats komt van de Onderwijs Anders Dag van 27
maart. Deze verplaatsing heeft onder andere te maken met de beschikbaarheid van Sporthal de
Geusselt en van de docenten.
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Het programma voor 26 maart is als volgt:
Voor de leerlingen van klas 1 wordt op dinsdag 26 maart aanstaande een Basketbaltoernooi
georganiseerd. Er zal gespeeld worden in 2 blokken:
Havo van 08.45 uur – 10.45 uur => aanwezig om uiterlijk 08.30 uur!
Vwo van 11.00 uur – 13.00 uur => aanwezig om uiterlijk 10.45 uur!
Locatie: Sporthal Geusselt
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar Sporthal de Geusselt.
Kleding: reguliere gymkleding en zaalschoenen
Leerlingen die geblesseerd zijn of om een andere reden niet kunnen/mogen deelnemen geven dit
vooraf aan bij de eigen docent LO.

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!

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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