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SMC Nieuws voor ouders en leerlingen van het 
Sint-Maartenscollege 

 
SMC Nieuws 20 januari 2020 
 
Inhoudsopgave:      

 Somtoday 

 Jaarplanning 2019-2020 

 Facebookpagina 

 

Somtoday 

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Sinds deze week is het nieuwe administratieprogramma Somtoday in gebruik.  
 
Het was spannend of de overgang van Magister naar Somtoday goed zou gaan, maar op dit moment 
zijn er geen grote problemen. Wel zijn er kleinere zaken die nog niet kloppen, zoals verwacht. 
Sommige gegevens staan niet goed of zijn incompleet, sommige bestanden zijn nog niet beschikbaar. 
Dit zal de komende weken verder uitgewerkt gaat worden. We nemen een maand de tijd om te 
wennen en te corrigeren, daarna zou het betrouwbaar moeten draaien. 
 
Eventuele vragen, die betrekking hebben op het gebruik van Somtoday, kunt u stellen middels het 
sturen van een mail naar somtoday@sint-maartenscollege.nl. 
 
Paula Corsten 
directeur Sint-Maartenscollege 
 

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

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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