
1 

SMC Nieuws voor ouders en leerlingen van het 
Sint-Maartenscollege 

 
SMC Nieuws 12 december 2019 

 
Inhoudsopgave: 

 Eindoordeel Inspectie van het Onderwijs 

 Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

 Gespreksavond ouders/verzorgers leerlingen Havo 5 

 Website Sint-Maartenscollege 

 Open LeerCentrum 

 Jaarplanning 2019-2020 

 Facebookpagina 

 

Eindoordeel Inspectie van het Onderwijs 

 
De Inspectie van het Onderwijs heeft haar definitieve rapportage over het Sint-Maartenscollege 
vrijgegeven. De kwaliteit van het onderwijs van de afdelingen Havo & Vwo wordt beoordeeld met 
een voldoende. 
Wij zijn trots op ons teamleden die voor het behaalde resultaat gezorgd hebben. 
Chapeau!  
 
Bent u geïnteresseerd in het hele rapport:  
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-
vergelijk?searchtype=generic&zoekterm=Sint-Maartenscollege&pagina=1 
 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

 
Een dezer dagen ontvangt u per mail het digitale keuzeformulier betreffende de vrijwillige 
ouderbijdrage schooljaar 2019-2020. 
 
Op het keuzeformulier kunt u aangeven van welke zaken u zoon/dochter voor het schooljaar  
2019-2020 gebruik wenst te maken.  
Nadat u het formulier heeft aangemaakt en voor akkoord heeft toegestuurd ontstaat er voor de 
gekozen posten een betaalverplichting. 
 
U ontvangt van de afdeling financiën een factuur. 
Een volledig overzicht van de te factureren bedragen vindt u op onze schoolsite. 
 
 
 
 
 

 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk?searchtype=generic&zoekterm=Sint-Maartenscollege&pagina=1
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk?searchtype=generic&zoekterm=Sint-Maartenscollege&pagina=1
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Gespreksavond ouders/verzorgers leerlingen Havo 5 

 
Het is gebruikelijk om na het leerlingenrapport oudergesprekken te houden. 
We willen dit voor de eindexamenkandidaten Havo 5 die er na de rapportronde rond nieuwjaar niet 
goed voorstaan, anders gaan aanpakken. Wat gaan we doen? 
 
Voor alle leerlingen van Havo 5, waarvan wij verwachten dat het moeilijk gaat worden om te kunnen 
slagen, gaan we geen reguliere rapportgesprekken tussen mentor en ouders voeren, maar gaan we 
met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers in gesprek over deze situatie. Met elkaar maken we 
ter plekke een plan van aanpak waarin de leerling, de ouders/verzorgers  en de school ieder hun 
aandeel kenbaar maken om ervoor te zorgen dat de slagingskans weer reëel wordt. 
 
We organiseren deze avond op 21 januari 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur.  
Wij informeren jullie alvast nu over deze avond zodat we op die avond zoveel mogelijk (liefst alle 
uitgenodigde ouders/verzorgers en leerlingen) kunnen begroeten. 
 
Mocht uw zoon of dochter volgens ons tot de risicogroep behoren, dan ontvangt u direct na de 
kerstvakantie een uitnodiging voor deze avond. Alle overige leerlingen en ouders kunnen natuurlijk 
altijd het gesprek met de mentor aangaan over de voorgang van de studie. 
 
Namens de mentoren van alle Havo 5 leerlingen, 
 
De heer J. Vincken 
teamleider Havo 2 t/m 5 
 

 

Website Sint-college 

Heeft u onze nieuwe website al gezien? 

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

 

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 de toets week is het Open Leercentrum (OLC) tot en met maandag 16 december 
aanstaande gesloten. 
 
 

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

 
 
 

http://www.sint-maartenscollege.nl/
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Facebookpagina 
 
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/ 

 
 
 
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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