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Carnaval 2019
Veer winse uuch ‘ne zaolige vastelaovend!
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Staking 15 maart 2019
Vakbonden AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden in de week van 11 maart aanstaande een
actieweek voor meer investeringen in het gehele onderwijs. Deze week willen zij afsluiten met een
landelijke staking op vrijdag 15 maart 2019. Docenten uit primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn
opgeroepen om te staken. Onderwijsvakbond CNV doet niet mee.
Dit zal op vrijwel alle scholen in Nederland consequenties hebben voor het doorgaan van de lessen,
dus ook op onze locatie. We hebben aan onze collega’s gevraagd om uiterlijk de dinsdag na de
carnavalsvakantie door te geven of zij gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Op basis van deze
inventarisatie laten we de ouders en leerlingen op woensdag 13 maart weten of het mogelijk is om
op de stakingsdag (vrijdag 15 maart) een onderwijsprogramma aan te bieden of dat we de school die
dag voor leerlingen zullen sluiten.
Op woensdag 13 maart zullen wij dit in een extra nieuwsbrief en via de website van onze school aan
u laten weten.

Nieuw verplaatsingsproces en de wijzigingen in het sociaal statuut voor
medewerkers bij LVO Maastricht
In een krimpregio is het voor docenten ieder jaar spannend, omdat zij naar een andere locatie
verplaatst kunnen worden. Vorig jaar is er door dit verplaatsingsproces een onrustige situatie
ontstaan.
Hoe we omgaan met het proces van vacaturestellen en verplaatsingskandidaten ligt vast in het
Sociaal Statuut. Op 20 februari is in overleg met de vakbonden het nieuwe sociaal statuut
vastgesteld. Een aantal zaken zijn in positieve zin aangepast.
We bekijken voortaan per locatie hoeveel verplaatsingskandidaten er moeten worden aangewezen,
in plaats van voor LVO Maastricht als geheel. Dat doen we onder andere op basis van het aantal
aangemelde leerlingen voor komend schooljaar. Dit schept meer duidelijkheid voor de docenten en
voor de ouders en leerlingen.
Daarnaast willen we docenten die zelf op een andere school willen werken en elders kansen zien
graag faciliteren. We starten daarom met vrijwillige mobiliteit. Met de vakbonden hebben we hier
verschillende aantrekkelijke voorwaarden voor afgesproken. Docenten hebben zo meer regie over
hun eigen loopbaan.
Bij LVO bieden we vaste docenten werkgarantie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt
berekend hoeveel docenten er op elke locatie nodig zijn. Dit gebeurt in april/mei 2019. Dan wordt
duidelijk wie de verplaatsingskandidaten zijn. We zullen u tijdig informeren over wat dit voor de
school van uw kind betekent.
Bij vragen staan we u uiteraard graag te woord, neem contact op met de locatieleiding van het SintMaartenscollege (b.offermans@stichtinglvo.nl)
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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.

De dag van de Moedertaal

Het debatteam van het Sint-Maartenscollege in het Gouvernement
ter gelegenheid van de interscholaire wedstrijden Op Weg naar Het Lagerhuis.
Het team heeft door een goede voorbereiding samen deze flitsende mogelijkheid
gecreëerd.
UNESCO heeft deze dag uitgeroepen tot Dag van de Moedertaal. Ons team verdedigt
dan ook scholaire inspanningen ten gunste van de Limburgse taal.
Think global, work local.
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Maastricht, 21 februari 2019 (foto Yvonne Wolfs)

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!

Derde ToetsWeekOpvangKlas (TWOK) van dit schooljaar!
In de bijlage ontvangen jullie de nieuwsbrief van Lyceo.

4

Infoavond voor leerlingen in België

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.

6

