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Inhalen proefwerken onder- en bovenbouw 

 
Met ingang van donderdag 21 november 2019 hebben docenten, tussen 14.35 uur (7e uur) – 16.15 
uur (8e uur),  de mogelijkheid om een inhaalproefwerk te plannen. Deze mogelijkheid is bedoeld voor 
enkele, individuele leerlingen die wegens ziekte of een andere, dringende reden (bekend bij 
vakdocent) niet aan het reguliere proefwerk hebben kunnen deelnemen. Dus niet als inhaalmoment 
voor toetsen tijdens toets weken. De toetsen voor de bovenbouw, behalve tussentoetsen, worden 
ingehaald bij de herkansingen.  
 
 

Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) 

 

Dit jaar krijgen de leerlingen van klas 2 en 3 voor het eerst het vak O&O (onderzoeken en 
ontwerpen). Dit vak werkt met projecten. Het eerste project ging over het ontwerpen van een 
schoolgebouw. In het kader van de nieuw te bouwen Campus in Maastricht Oost werd er nagedacht 
over hoe je een nieuw te bouwen school zou moeten inrichten. Als opdrachtgever kwam dhr. Guido 
Beckers van LVO vertellen welke eisen LVO zoal stelt aan een nieuwe school en welke ideeën er al 
liggen. Aan de hand hiervan gingen de leerlingen hun eigen idee uitwerken in een plattegrond. 
Uiteindelijk werden alle ideeën gepresenteerd aan de klas en aan dhr. Beckers.  
 
Hieronder een kort verslagje van twee leerlingen, Jorrit en Noud uit V2B: 
 
De eerste les kregen we een inleiding over wat we gingen doen in de komende lessen en wat O&O 
inhoud. De tweede les gingen we beginnen met de oriëntatie op ruimtes, wat er allemaal in de 
school moest komen. Bijvoorbeeld hoeveel klaslokalen. De derde les gingen we beginnen met de 
oriëntatie op bestaande scholen. Je moest een paar foto’s verzamelen van dingen die jij ook in je 
school wilde. De vierde les moesten we beginnen met het programma van eisen. Daar moesten dan 
de belangrijkste dingen in staan die je per sé op je school wilde hebben. De laatste paar lessen 
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hebben we besteed aan de plattegrond en de presentaties. Bij de plattegrond moesten we een paar 
verdiepingen van onze school nemen en zo goed mogelijk maken als we in gedachte hadden. 
Uiteindelijk heeft iedereen zijn idee uitgewerkt en voor de klas gepresenteerd. 
 

 

 
 

 

KULO-project kluisjes 

 

Op dit moment worden op vrijdagmiddag in het kader van kunst op locatie door brugklassers de 
kluisjes beschilderd.  
 
De locatieleiding roept alle leerlingen op mee te werken aan dit project door de brugklassers niet 
lastig te vallen tijdens deze sessies. De leerlingen die druk bezig zijn met schilderen zullen op het 
moment van leswissel stoppen met hun werkzaamheden. 
Leerlingen kunnen op dat moment gebruik maken van hun kluisje. 
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Faces of Science 

 

Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen 
 

 
 
In het kader van het 5-jarig bestaan van de afdeling Faces of Science van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen heeft een oud-leerling van het Sint-Maartenscollege, de 
Sterrenkundige Jakob van den Eijnden, op 24 en 25 oktober jl. in een vijftal klassen (1V4, 2V5 en 2 
V6-klassen) een gastles gegeven over het beroep van wetenschapper en de verschillende gezichten 
die daar bij horen. 
 
Hij heeft een beeld geschetst van het werk van een wetenschapper en de veelheid van 
mogelijkheden om als wetenschapper aan de slag te kunnen gaan. Dit is toegelicht aan de hand van 
een overzicht van zijn eigen werk en wat dat allemaal kan inhouden. 
 
Ter afsluiting van de gastles hebben de leerlingen, in groepjes van drie of vier personen, een 
Wetenschapsquiz gemaakt. De beste twee groepjes mogen het Sint-Maartenscollege in januari 2020 
in het gebouw van Nemo in Amsterdam vertegenwoordigen en een gooi doen naar de overwinning.  
De gelukkigen zijn Juul Poulissen, Emma Urlings en Yannick Jennen uit V6 en Ella Jansma, Bente de 
Boer, Pien Siermann en Luna Zhu uit V4.  
 

 

Rijden onder invloed in de vijfde klassen NL&T 

 

In het kader van de module “Rijden onder Invloed” voor het vak NL&T hebben er voor de vijfde 
klassen een tweetal gastlessen plaats gevonden en is er een bezoek gebracht aan de Universiteit 
Maastricht. 
 
Leerlingen kregen in de gastlessen een korte samenvatting van de reeds behandelde module, 
aangevuld met zaken uit de dagelijkse praktijk van een wetenschapper.  
Er werd door Frederick uitgelegd welke onderzoeken er door hem gedaan worden en op welke 
manieren er getoetst kan worden wat de invloed van slaaptekort, alcohol, geneesmiddelen of 
cannabis op de rijvaardigheid is. 
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De leerlingen hebben, na een nulmeting gedaan te hebben, een aantal testjes gemaakt waarbij door 
middel van een bril gesimuleerd werd dat tijdens het maken van de testjes het alcoholpromillage 0,8 
of 1,3 bedroeg. 
 

     
 
Ter afsluiting hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de testsimulator die opgesteld staat in 
de universiteit Maastricht (een van de weinige plekken in Europa waar dit onderzoek wordt gedaan) 
en hebben daar een testrit zonder en met bril gemaakt. 
 

      
 
De resultaten spraken voor zich!!! 
Al met al een leerzame ervaring in velerlei opzichten. 
 
Mevr. V. Boumans 
 
 

MUMC+ Challenge Durf jij het aan? 

 
Op deze vraag moest door 51 leerlingen van Vwo 3  van het Sint-Maartenscollege een antwoord 
gegeven worden tijdens een zeer goed georganiseerde Challenge en een warm onthaal bij Maastricht 
UMC+ op 31 oktober 2019.  
 
Op al dan niet gesimuleerde afdelingen Radiologie, VR Patiënten informatie, het Lab en de OK moest 
de uitdaging aangegaan worden om een antwoord te krijgen op onder andere volgende vragen: 
Durf jij een infuus of een beademingsbuis in te brengen bij een patiënt? Probeer het maar! 
Weet jij hoe bloed- en urineonderzoek wordt uitgevoerd? Doe het maar zelf! 
Weet jij hoe je een röntgenfoto of een echo moet maken en wat je dan ziet? Laat maar zien! 
Je bent een patiënt en moet een onderzoek ondergaan. Weet jij wat er allemaal bij komt kijken? Kijk 
zelf maar!  
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In een roulatie-opzet hebben de leerlingen telkens een uur de tijd gehad om kennis te maken met de 
vaardigheden, de benodigde kennis en de handelingen die op een van genoemde afdelingen nodig 
zijn om patiënten-onderzoek uit te voeren. Het zelf mogen uitvoeren van de handelingen heeft voor 
veel leerlingen een duidelijk beeld opgeleverd wat het werken op de betreffende afdeling zoal in kan 
houden en heeft hen, mede in het kader van de profielkeuze in maart 2020, aangezet tot het 
nadenken over een mogelijke vervolgopleiding in de medische zorg.  
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Oproep Ouderraad Sint-Maartenscollege 

 

Met veel plezier hebben ouders, docenten en teamleden vorige week genoten van Saskia Smith en 
Martine de Vente van Tis Hier Geen Hotel! 
 
Het verhaal van Saskia en Martine gaat vooral over de leuke kanten van pubers en hoe je de relatie 
tussen jou en je kind bloeiend houdt. Op een grappige en originele manier, met voorbeelden uit de 
praktijk, hielpen zij ons om onze pubers een beetje beter te leren kennen. In de quiz werd onze 
kennis van pubertaal, interesses en populaire artiesten getest. We kregen tips van elkaar en hoe 
troostend is het om te weten dat het overal hetzelfde is en daar samen om te lachen. Kortom, een 
geslaagde avond.  

 

 

 
 

 
De Ouderraad van het Sint-Maartenscollege doet meer!  

 
Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de Ouderraad, met name naar ouders met 
kinderen in de ouderbouw van het atheneum en gymnasium en naar ouders met kinderen in mavo 1 
of 2. 

 
Wat doet de Ouderraad? 
 

 De Ouderraad is een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit bijna alle klassen. 

 Daarmee zijn wij dé schakel tussen ouders en school.  
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 Wij komen 6 keer per jaar bij elkaar. 

 In dit overleg bespreken we, in het bijzijn van de schoolleiding, allerhande zaken die ook uw 
kind aangaan, zoals het dyslexieprotocol, de invulling van het OLC, maar ook de reizen en 
uitstapjes van de kinderen.  

 
Daarnaast helpt de Ouderraad ook mee met de organisatie van de kerstviering, de Open Dag en de 
diploma uitreikingen. Ook bij deze activiteiten kunnen we altijd hulp gebruiken. Dat kan door u aan 
te sluiten bij éen van de werkgroepen, maar ook door alleen op de dag van de activiteit een helpende 
hand te bieden. 
 
 
Waarin heeft u interesse?  
 

Graag organiseren we meer leuke én interessante activiteiten voor u. Wij stellen het op prijs als u de 
Ouderraad laat weten waar u behoefte aan heeft.  
 
Heeft u interesse om de Ouderraad te versterken of om ons te helpen?  
Mail ons voor meer informatie: ouders.smc@gmail.com 
 

 
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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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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