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Ziekte- afwezigheid en verlof van leerlingen 

 
Extra aandacht voor punt 3 in verband met een wijziging van het beleid per 1 december 

aanstaande. 

 

1. Ziekmelden: 

Als een leerling ziek is dienen ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de lessen telefonisch 

te melden bij de receptie (telefoonnummer: 043-352 67 00). Leerlingen worden steeds 

ziekgemeld voor één dag. Ouders/verzorgers moeten dus iedere dag een ziekmelding 

doorgeven. Het is daarom niet nodig een betermelding te doen.  

2. Ziek worden gedurende de dag: 

Indien een leerling in de loop van de dag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. De 

ouders/verzorgers worden door de receptiemedewerker telefonisch geïnformeerd. 

Leerlingen mogen niet ziek naar huis voordat contact met ouders/verzorgers heeft 

plaatsgevonden. In uitzonderingsgevallen kan ook contact worden opgenomen met 

bijvoorbeeld opa/oma of oom/tante. 

3. Melden afwezigheid (let op: onderstaande procedure geldt  per 1 december 2019): 

Medische kortdurende afwezigheid (bezoek huisarts, tandarts, specialist e.d.) dient minimaal 

1 werkdag, (ná 13.00 uur) van te voren telefonisch kenbaar gemaakt te worden bij de 

receptie (telefoonnummer: 043-352 67 00).  
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De afwezigheid wordt in het Leerlingvolgsysteem verwerkt zodat er geen ongeoorloofd 

verzuim ontstaat. Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt dat dit te allen tijde dient te 

gebeuren door de ouder/verzorger van de leerling.  

4. Uitzonderlijk verlof 

Voor uitzonderlijk verlof (bruiloft, jubileum, verhuizing, e.d.) dient uiterlijk een week vóóraf 

een verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier “Verlofaanvraag uitzonderlijk 

verlof”. Dit formulier dient ingeleverd te worden bij de receptie. De leerlingenadministratie 

legt deze formulieren dagelijks ter beoordeling voor aan de betreffende teamleider. De 

teamleider beoordeelt de aanvraag en geeft het formulier retour aan de 

leerlingenadministratie en verwekt deze aanvraag in het Leerlingvolgsysteem. 

 

Privé-afspraken dienen, indien mogelijk, zoveel mogelijk buiten de schooltijd van uw 

zoon/dochter gepland te worden. 

 

Zelfstudie-uur (ZS) in de toetsweek - Onderbouw 

 
Het zelfstudie-uur (ZS) voorafgaand aan de toetsen is voor leerlingen in de onderbouw op vrijwillige 
basis. Alleen leerlingen die behoefte hebben aan (en gemotiveerd zijn om) zelfstandig te studeren, 
zullen van 08.30 uur tot 09.30 uur aanwezig zijn in het klaslokaal dat vermeld staat op het rooster.  
 
Tijdens het zelfstudie-uur wordt er in alle rust gewerkt, onder toeziend oog van de 
mentor/surveillant.  
 
 

Mobiel Speeddaten – is er een match? 

 
Op vrijdag 29 november van 09.00 uur tot 12.00 uur gaan we speeddaten!  
Maar deze speeddate is niet gericht op het vinden van de ware; Mobiel Speeddate is een interactief 
programma gericht op preventie. Dit houdt in dat professionals van diverse organisaties het gesprek 
aan gaan met scholieren over zaken zoals het regelen van je studiefinanciering, schulden, 18 worden, 
eenzaamheid, depressiviteit, zelfstandig wonen en nog veel meer. 
 
Doel van het Mobiel Speeddate is op een leuke en laagdrempelige manier jongeren (van 16 jaar en 
ouder) kennis laten maken met organisaties waar ze terecht kunnen mochten ze ergens mee zitten 
of een vraag hebben.  
 
Je kunt ons vinden op het schoolplein of, bij slecht weer, in de kantine. Voel je welkom, tot dan! 
 
Deelnemende professionals zijn: Trajekt jongerenwerk InBeeld, Gemeente Maastricht Jongerenpunt, 
Stichting @ease, Levanto In2yourplace, Pension Jekerzicht en Financiële Stabiliteit. 
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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.  
 

Foto’s schoolfotograaf 

 
Op maandag 2 december aanstaande worden de retourfoto’s opgehaald door de schoolfotograaf. 
Eventuele retourfoto’s dienen voor deze datum ingeleverd te worden. 
 

 

MEP-nieuws 

 

Florine van Damme, Nina Ballieux en Jet Laven naar Frankfurt met MEP-Limburg  
 
Om half 6 ging de wekker en was het eindelijk weer tijd om ons mep-pakje uit de kast te halen. 
Alhoewel we lekker vroeg op het station moesten verzamelen, had iedereen er heel veel zin in. Na 
wat kleine probleempjes zoals paspoorten vergeten en laatkomers konden we dan uiteindelijk toch 
vertrekken. Na een tussenstop bij de Starbucks begon de cafeïne in te kicken en was het een erg 
gezellige busreis.  
 
Onze eerste stop was pizzeria Paola. Hier waren we wel aan toe na de rit, de Italiaanse gerechten 
smaakten heerlijk! De dag vorderde met een bezoek aan de Deutsche Bundesbank. Hier kregen we 
een hele interessante lecture over hoe het allemaal in zijn werk gaat bij de banken in Europa. Het 
Geldmuseum was erg leuk want hier konden we kleine spelletjes spelen en leren over de bank. Door 
het slechte weer werden we hier opgehaald met de bus en reden we door naar de maintower van 
Frankfurt. Het was er super koud maar het mooie uitzicht maakte dat allemaal goed, je kon namelijk 
super ver over de hele stad kijken. We hadden allemaal al wel weer aardige honger gekregen dus we 
maakten een kleine wandeling naar een burgertent. Het was super gezellig en ook zeker heel lekker. 
Na deze vermoeiende dag gingen we nog even op de kamer chillen en toen zat onze eerste dag 
Frankfurt er alweer op! 
 
Na een lekker ontbijt verzamelden we met zijn allen bij de bus om naar de ECB (Europese centrale 
bank) te gaan. Dit is een erg indrukwekkend gebouw. Hier kregen we weer een lezing. Dit was leuk 
omdat het interactief was, we moesten nog een quiz doen.  
Na dit bezoek gingen we in onze sjieke kleren lekker schnitzel eten en dit bereidde ons helemaal voor 
op de stadswandeling met een hele grappige gids. Dit betekende ook al weer het einde van ons reisje 
en we hebben er heel erg van genoten en geleerd! 
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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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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