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Rapport periode 2 

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Het is een gebruik dat na periode 2 van het schooljaar een rapport volgt voor alle leerlingen.  
Alle toetsen zijn geweest, de oudergesprekken zijn gevoerd, het rapport is dan de afsluiting van deze 
periode en de opstap naar periode 3 en 4.  
 
Helaas lopen we dit jaar tegen een vertraging aan. Dat heeft alles te maken met het nieuwe 
administratiesysteem Somtoday. Hierin worden alle cijfers geregistreerd met hun wegingsfactor.  
Op basis daarvan ontstaat dan het “rapportcijfer”.  
 
Nu blijkt dat bij de invoer in Somtoday, zoals we reeds gevreesd hadden, niet alle gegevens juist 
worden verwerkt. Dat betekent dat de cijfers die er nu in staan nog niet volledig betrouwbaar zijn. 
Dit moet eerst opgelost worden voordat we een rapport voor iedere leerling kunnen opstellen. We 
werken er hard aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.  
 
De docenten weten gelukkig zelf prima hoe hun leerlingen er voor staan, dus de afstemming van het 
onderwijsprogramma voor de komende periode vindt wel gewoon doorgang.  
 
U ontvangt direct informatie van ons wanneer de problemen met Somtoday hierover zijn opgelost en 
we een betrouwbaar rapportcijfer kunnen presenteren. Tot die tijd zijn de voorlopige cijfers wel in te 
zien wanneer u inlogt in Somtoday, maar weet dus dat deze nog niet als definitief kunnen worden 
beschouwd. 
  
Paula Corsten 
Locatiedirecteur 
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Aangekondigde staking onderwijs 30 en 31 januari 2020 

 
Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief is het nog niet bekend hoe de stakingsdagen er precies voor 
onze school gaan uitzien.  Toch anticiperen wij hierop door een peiling onder onze medewerkers wie 
deel gaat nemen aan de staking. Medewerkers hebben het recht om nog op donderdag 30 januari 
aanstaande wijzigingen hierin aan te brengen. 
 
Vooralsnog blijkt uit deze peiling dat het onderwijs op 30 & 31 januari doorgang gaat vinden voor die 
vakken waar docenten voor aanwezig zijn. Op dit moment zijn er geen redenen om de school te 
sluiten. Er zullen een aantal lessen verschoven worden in het rooster en soms zal een les vervallen 
wegens teveel tussenuren.  
 
Op woensdag 29 januari na 15.00 uur zal het aangepaste dagrooster voor donderdag 30- en vrijdag 
31 januari geplaatst worden in Somtoday.  
Het is mogelijk dat zelfs nog op de stakingsdagen wijzigingen op het dagrooster nodig zijn, dus ik 
verzoek ouders/verzorgers en leerlingen op deze dagen de roosterwijzigingen zorgvuldig te volgen.  
 
U ontvangt hierover zo tijdig mogelijk informatie. 
 
Paula Corsten 
Locatiedirecteur 
 
 

Somtoday 

 

• Belangrijke aanvulling voor inlogaccounts ouders/verzorgers Somtoday: Uw huidige 
gebruikersnaam als ouder (=een emailadres) blijft de gehele schoolloopbaan uw gebruikersnaam, 
ook als u uw emailadres wijzigt !!!  Als u wijzigt van email en/of telefoonnummer kunt u dit zelf 
aanpassen in het ouderaccount van Somtoday. 

 

• Eventuele adreswijzigingen graag doorgeven zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie 
van onze school. 

 

• Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar moeten toestemming geven aan hun ouders/verzorgers om 
inzage te geven in de gegevens. Hierbij het verzoek aan deze leerlingen om even binnen te lopen 
bij de leerlingenadministratie, omdat alleen daar deze instelling gewijzigd kan worden. 

 

• Ouders/verzorgers die gebruik maken van het ouderportaal van de App (Somtoday ouder) dienen 
als school in te vullen: LVOc. 

  
Eventuele vragen en opmerkingen over Somtoday kunt u mailen naar:  
somtoday@sint-maartenscollege.nl 
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Biologielessen in onderbouw 
 
Mededeling voor ouders van leerlingen uit H1A, H1B, A1B en H2B: 
 
Met ingang van volgende week zal mevr. W. Aarts de lessen biologie overnemen van dhr. M. Bakker.  
De overdracht vindt deze week plaats; de klassen hebben reeds kennisgemaakt met Mevr. Aarts.  
 
Merijn Claus 
Ondersteuningscoördinator 
Kwartiermaker MAVO & brugklassen 
 

 
Tijdelijk monument voor Holocaustslachtoffers Sint-Maartenscollege 
 
 

 
 
Donderdagavond 16 januari jl. is het tijdelijke monument Levenslicht onthuld ter nagedachtenis aan 
de Holocaustslachtoffers in Rotterdam. Het monument werd ontworpen door kunstenaar Daan 
Roosegaarde en heeft 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, overeenkomstig met het aantal 
Nederlandse slachtoffers. 
 
Het Sint-Maartenscollege heeft sinds 22 jl. een deel van dit monument op het schoolplein staan ter 
nagedachtenis van de gedeporteerde burgers van Maastricht. De komende weken worden leerlingen 
betrokken op dit thema door middel van lesbrieven. Op deze wijze dragen wij een stukje 
Maastrichtse geschiedenis over op onze leerlingen, om nooit te vergeten. 

 
Openstelling kunstwerk bij Sint-Maartenscollege 
 
Vanaf 23 januari tot en met 2 februari 2020 is het kunstwerk van dichtbij te ervaren van 18.00 uur tot 
20.00 uur op Plein Zuid, gelegen aan de Professor Pieter Willemsstraat. Buiten die tijd wordt het 
kunstwerk verlicht tot 24.00 uur en is het van buiten de poort te zien. 
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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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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