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Tussentijdse stand van zaken uitvoering Onderwijstijd 

 

Het eerste half jaar zit erop, tijd om te reflecteren op een aantal zaken van het eerste deel van dit 
schooljaar. Daarbij hoort ook de reflectie op hoe wij als Sint-Maartenscollege erin slagen om ons 
geplande rooster goed tot uitvoer te brengen. Dat is in deze tijden van lerarentekorten geen 
gemakkelijke opdracht. Het wordt steeds lastiger om voor kortere periodes vervangers te vinden. En 
dit effect zien we op steeds meer vakken ontstaan. Dat betekent dat bij ziekte van docenten het 
vaker voorkomt dat we met 2 of 3 vervangers aan het werk gaan om zo toch de voortgang van de 
lessen te kunnen organiseren.  
 
Als directie van de school ontvangen wij iedere maand een rapportage van de gerealiseerde 
Onderwijstijd (slagen wij erin om de wettelijke uren onderwijs te realiseren) en het Ziekteverzuim. 
Op deze manier zijn we in staat om bijtijds trends te zien en hier op in te spelen voordat het een 
probleem wordt.  
 
De Rapportage Onderwijstijd laat zien dat wij op dit moment voor alle klassen meer dan voldoende 
lessen realiseren. Toch vallen er natuurlijk af en toe lessen uit, wat bij u als ouders het gevoel kan 
geven dat er onvoldoende onderwijs gegeven wordt. Echter, in de totale planning van het jaarrooster 
is 5% extra gepland boven de wettelijke normen, omdat we vanuit ervaring weten dat er altijd 
gedurende het jaar sprake is van lesuitval, maar bijna nooit meer dan 5%. Wij hebben dan ook de 
verwachting dat er aan het einde van het jaar nog steeds boven de 100% onderwijstijd is gegeven.  
 
De Rapportage Ziekteverzuim staat op dit moment in januari op een cumulatief verzuimpercentage 
van 1,12%. Dit is bijzonder laag, normaal is er sprake van tussen de 5-7% in een heel jaar. Dit geeft 
aan dat er weinig uitval is van docenten. Helaas is iedere uitval teveel en merken leerlingen dit direct 
voor het vak wat het betreft. Wij hebben de afspraak dat gedurende de eerste twee weken bij ziekte 
niet vervangen wordt, omdat meestal de docent binnen twee weken weer aan het werk is en wij 
helaas merken dat wij steeds langere tijd nodig hebben om vervangers te vinden. Wanneer wij 
verwachten dat de afwezigheid van een docent langere tijd gaat duren, dan ondernemen wij van 
alles om bijtijds vervangers te vinden: uitbreiden van taakomvang van huidige docenten, rondvragen 
bij collega-scholen, vacature uitzetten binnen LVO, uitzendbureau, opleidingen, etc. Soms levert dit 
snel een resultaat op, soms ook niet.  
Dit is een trend in heel Nederland en een oplossing voor dit groeiende lerarentekort is nog niet in 
zicht. Integendeel, de verwachting is dat het de komend jaren gaat toenemen. Dat betekent dat het 
risico groter wordt dat er vaker en langduriger lessen gaan uitvallen en dat daardoor aan de 
wettelijke onderwijstijd niet meer voldaan kan worden. Scenario’s waar we allemaal van schrikken, 
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maar die op scholen in de Randstad al aan de orde van de dag zijn. In Limburg zijn deze problemen 
nog niet zo heftig, maar de eerste verschijnselen doen zich wel voor.  
 
Wij blijven creatief en ambitieus zoeken naar oplossingen, binnen de eisen die de wet ons stelt, zodat 
we onze belofte aan de leerlingen waar kunnen maken en een volledig onderwijsaanbod blijven 
aanbieden. 
 
Paula Corsten 
Locatiedirecteur 
 

Herdenking Auschwitz 22 januari 2020 

 
Afgelopen woensdag was er op het Sint-Maartenscollege in het kader van 75 jaar Bevrijding een 
herdenking van Maastrichtse burgers die in 1942 gedeporteerd zijn naar Auschwitz.  
 
Het was een mooie bijeenkomst, met leerlingen, ouders, docenten, vertegenwoordigers van de 
Joodse gemeenschap, Stichting Struikelstenen en andere genodigden. De Burgemeester, mevrouw 
Penn-te Strake, onthulde samen met de initiatiefneemster, onze tekendocente Goof Yerna, het 
monument op ons schoolplein. Wij vertellen het verhaal op deze wijze verder, om nooit te vergeten.  
 
Het monument is ’s avonds te zien tussen 18.00 en 20.00 uur, waarbij het blauwe licht de stenen laat 
ademen. De leerlingen worden door middel van een lesbrief de komende tijd betrokken bij dit 
verhaal.  
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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. 
 

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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