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Samenwerking VO Maastricht -Oost 

 
In oktober brachten wij u het eerste formele bericht van dit schooljaar over de samenwerking 
Maastricht-Oost. Middels dit bericht brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken.  

 

We zijn aan de slag gegaan met de voorbereidingen van de plannen: 

 samen verder verkennen hoe we met onze scholen aankijken tegen een mogelijke invulling 
van de samenwerking; 

 voorbereiden van het interviewpanel, waarbij het voltallige personeel van de drie scholen 
wordt uitgenodigd; 

 globaal vooruit denken over de organisatie van drie bordsessies n.a.v. thema’s die uit het 
interview naar voren komen. De te verkennen onderwerpen, zijn: 

o Sessie 1 Visie en onderwijsconcepten; 

o Sessie 2 Personeel en gebouw; 

o Sessie 3 Organisatie. 

 

Het is van het grootste belang dat alle stakeholders bij deze sessies uitgenodigd worden om mee 
te denken over het onderwijs in Maastricht-Oost, en Maastricht in het geheel.  
Samen met leerlingen, ouders en onze medewerkers willen we het toekomstig onderwijs verder 
ontwikkelen. Op basis van het advies van de stuurgroep en de onderliggende stukken gaan we 
aan de slag met onze samenwerking.  

 
Ook heeft in de tussentijd een gesprek plaatsgevonden tussen de voltallige MR-en van het Porta 
Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht en ons drieën. Daarin hebben we de 
bedoeling achter onze plannen toegelicht en hebben de MR-leden meegedacht in de mogelijkheden 
en valkuilen bij de samenwerking. Dat was een prettig gesprek, waarin constructief werd gedacht 
richting de mogelijkheden voor de toekomst van het onderwijs in Maastricht-Oost.  
 
Graag willen wij verder met de concretisering van onze plannen, maar we moeten momenteel 
wachten op een tweetal zaken.  
Ten eerste heeft het CvB aan de directies van Maastricht en Heuvelland om een aantal 
ontwerpcriteria gevraagd bij de herinrichting van het onderwijs in Maastricht. Deze moeten eerst 
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gezamenlijk worden geformuleerd. Dit in verband met onder andere keuzes rond onderwijsaanbod 
in Maastricht en Heuvelland en onderwijshuisvesting. Dat kost tijd.  
Tegelijkertijd moet eveneens door de directies Maastricht en Heuvelland een plan worden bedacht 
hoe we de periode tot de uitvoering van de gemaakte keuzes kunnen overbruggen. Het is geen 
geheim dat de financiële situatie in Maastricht door verschillende beslissingen uit het verleden 
behoorlijk problematisch is. De scholen in Maastricht en Heuvelland zullen nu samen tot werkbare 
oplossingen moeten komen. Dit is mogelijk de grootste opdracht die nu voor ligt.  
 
Vanaf het moment dat de beslissingen over deze zaken zijn genomen, gaan wij verder met het 
uitwerken van onze plannen als 3 scholen in Oost. Wij kunnen pas eenduidig met u in gesprek als we 
de globale onderwijskundige en financiële kaders van Maastricht en Heuvelland weten. Datzelfde 
geldt voor de sessies waarbij alle stakeholders komen meedenken over het onderwijs van de 
toekomst.  
Hopend op uw begrip in dezen.  
 
Paula Corsten, Sint-Maartenscollege 
Tim Neutelings, Porta Mosana College 
Petra Stuit, VMBO Maastricht  
 

Website Sint-college 

Heeft u onze nieuwe website al gezien? 

Neem snel een kijkje op onze site: www.sint-maartenscollege.nl 

 

Wij zijn er trots op, de site is nog niet helemaal af, maar we zorgen ervoor dat op zeer korte termijn 

alle relevante informatie beschikbaar is. 

 

Open Leercentrum (OLC) 

 

In verband met het voorbereiden van de aankomende toets week is het Open Leercentrum (OLC) 
donderdag 5 december (Onderwijs Andersdag) en donderdag 12 december aanstaande gesloten. 
 
 

Jaarplanning 2019-2020 
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning onder het kopje Jaarrooster. 
 

 
Facebookpagina 
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/ 
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 Examenvrees 
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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@sint-
maartenscollege.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@sint-
maartenscollege.nl Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe. 
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