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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.

Laatste Schoolweken
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er dit schooljaar nog projecten en excursies worden
georganiseerd in de laatste weken voor de zomervakantie. Deze activiteiten zijn onderdeel van het
onderwijsaanbod en deelname is dus verplicht.
De zomervakantie begint na de rapportuitreiking op vrijdag 5 juli.
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Leerlingen van het SMC herdenken……..

Leerlingen van het SMC herdenken…

Doe jij mee?
Ieder jaar leggen de leerlingen van het SMC tijdens de Maastrichtse Dodenherdenking een krans.
We willen dat zoveel mogelijk leerlingen de herdenking bijwonen. Doe jij mee?
Waarom?
 We herdenken op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de
Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede
Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.
 De leerlingen van het Sint-Maartenscollege hebben ieder jaar een belangrijke rol bij de
herdenking. De leerlingen leggen samen een bloemenkrans, een leerling bidt het Onze Vader en
een leerling draagt een gedicht voor.
Waar?
Het Herdenkingsplein (nabij Vrijthof).
Wanneer?
Vrijdag 4 mei
19.00 uur: verzamelen op het Herdenkingsplein voor de ingang van de Kunstacademie (achter de
Brusselsestraat).
19.30 uur: start herdenking
Er worden kransen gelegd en verschillende toespraken gehouden.
20.00 uur: twee minuten stilte
Eindtijd: ongeveer 20.30 uur
Meedoen?
Wil je meedoen of heb je vragen over de herdenking, stuur dan een mail naar
g.philippen@stichtinglvo.nl. Voor het bijwonen van deze herdenking met de school krijg je 5
maatschappelijke stage-uren.
Gody Philippen
Docent Nederlands en coördinator Dodenherdenking 4 mei

Filmpjes over 4 en 5 mei

Clipphanger Wie herdenken we op 4 mei?
https://www.youtube.com/watch?v=GOSujijOqKI

Gers Pardoel maakte deze stiltespot:
https://www.youtube.com/watch?v=ifpYj95OFMA
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Uitnodiging Universities Fair

Dear All,
This is just a quick heads-up about the upcoming group visit of 9 UK universities to our campus.
Date: Tuesday, April 9
Time: 15:30 - 17:30
Location: Atrium
Participants:
Lancaster University
University of Bristol
University of Sussex
University of Plymouth
University of Leicester
University of Reading
City, University of London
Royal Holloway, University of London
University of Essex
Parents will receive a separate invitation but please do pass the information on.
NB! If you have friends from other schools in the area who might be interested, please have them
contact me so we can arrange access.
Best,
Elena Borisova
Universities Office Assistant

Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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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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