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Staking 15 maart 2019
Geachte ouders/verzorgers,
Beste leerlingen,
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen is voor vrijdag 15 maart a.s. een lerarenstaking
aangekondigd. Aan deze staking wordt ook door een aantal docenten van onze locatie deelgenomen.
Tot nu toe hebben dertien docenten gemeld aan de stakingsactie deel te nemen. Wij hebben
sympathie voor het doel van de staking: meer geld naar onderwijs, onder meer om de werkdruk te
verlagen. Met name in krimpgebieden hebben docenten te kampen met alsmaar toenemende
werkdruk en heel Zuid-Limburg heeft te maken met een krimpende bevolking en vergrijzing en
ontgroening.
Maar, sympathie of niet, het de verantwoordelijkheid van de locatieleiding om ervoor te zorgen dat
het onderwijs zo goed mogelijk kan doorgaan met de docenten die wel werken. Vrijdag zullen er dus
zoveel mogelijk lessen wel plaatsvinden. Het gaat ons echter niet lukken om sluitende roosters aan te
bieden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Namens de locatieleiding,
Peter Overgaauw
locatiedirecteur a.i.

Stadswandeling Maastricht 26 maart 2019
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.
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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.
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.
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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!

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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