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MEP-nieuws 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor het Sint-Maartenscollege hebben we samen met de MEP-leerlingen van V5 en V6 weer zes 
ijzersterke nieuwe kandidaten weten te selecteren voor de Limburgse MEP-conferentie. In twee 
spannende voorrondes hebben alle leerlingen van vwo 4 kunnen laten zien wat ze konden op het 
gebied van samenwerken en debatteren over Europa.  
 
Onze nieuwe delegatie zal dit jaar het land Frankrijk vertegenwoordigen. De komende weken bereidt 
zij zich voor op de conferentie door zich in te lezen in de verschillende commissievraagstukken en 
door gezamenlijk een landenspeech te schrijven die de delegatievoorzitter zal gaan houden tijdens 
de officiële opening in de Provinciale Statenzaal van het gouvernementsgebouw in Maastricht. De 
conferentie zal plaatsvinden van 11 t/m 15 mei.  
 
We zijn trots om jullie onze nieuwste lichting te mogen presenteren: 
 
Nassim Benhamidou 
Selina Blom 
Ole van Hooren 
Mieke Laven 
Marie-Lotte van der Velden 
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Janneke van der Weerden 

 
We wensen de nieuwe delegatie een leuke en leerzame week.  
 
Gody Philippen 
Schoolcoördinator van het Sint-Maartenscollege 
www.meplimburg.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sectie Engels 
 
Afgelopen dinsdag 3 maart hebben de eindexamenkandidaten van VWO 6 ter voorbereiding en 
aanvulling op onder meer hun mondelinge examens literatuur Engels de oorlogsdocumentaire “They 
shall not grow old” van Peter Jackson gezien in Cinema Lumière.  
 
De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog waren de bron van inspiratie voor War Poets zoals 
Wilfred Owen, Siegfried Sassoon en John McCrae. De docu werd ingeleid door een medewerker van 
Lumière die de film technische aspecten besprak. De discussie en inzichten over de gedichten en 
beelden kunnen besproken worden in de examens volgende week. 
 
Carla Alting  
Bas Heiligers  

 
 

Omgang met het Coronavirus in en buiten het Sint-Maartenscollege 
 
Binnen de school 
Op de website staan de richtlijnen van LVO die wij ook op het Maartens volgen. De nu geldende 
richtlijnen van het RIVM zijn hetzelfde als bij een gewone griep. Het is belangrijk is om op school 
meer aandacht te hebben voor de hygiëne. De handen zijn bij allerhande virusbesmettingen de 
belangrijkste bron. We attenderen leerlingen en medewerkers er daarom op om de handen 
regelmatig te wassen met zeep en onder stromend water. We adviseren daarnaast om te 
niezen/hoesten in de binnenkant van de elle boog en niet in de handen. Naast deze richtlijnen 
hebben we ook uitgebreid met onze bedrijfsarts gesproken over hoe om te gaan met het virus 
binnen en buiten de school. De oproep aan iedereen is om, naast het volgen van adviezen over 
handen wassen en hoesten en niezen, elkaar geen hand te geven. Het geven van handen is een van 
grootste veroorzakers van verspreiding van het virus. Aan het schoonmaakbedrijf hebben we het 
verzoek gedaan vaker de handdoekrollen te vervangen en extra zeep te leveren.  

http://www.meplimburg.nl/
https://www.portamosana.nl/nieuws/2020/2/richtlijnen-coronavirus/
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Medewerkers en leerlingen die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld 
(bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar school komen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan 
melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts. We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD 
van Kreis Heinsberg te volgen. 
  
Terug van vakantie 
Collega’s en leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld kunnen als 
er geen gezondheidsklachten zijn gewoon naar school komen. Ontwikkelen zich binnen twee weken 
gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten)? Dan kunnen zij zich 
telefonisch bij de eigen huisarts melden. 
 

Schoolreizen 

Of schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, is afhankelijk van de gekozen bestemming. 
Het LVO-beleid is de excursies naar plaatsen binnen risicogebieden waar het coronavirus is 
vastgesteld te annuleren, te verplaatsen of de bestemming en/of invulling te wijzigen.  
Waar geen negatief reisadvies geldt, willen we de reizen zo veel mogelijk laten doorgaan. Mochten te 
veel begeleiders niet mee willen, dan hebben we daar begrip voor en zullen we de reis moeten 
annuleren. We hopen dit steeds zo laat mogelijk te kunnen vaststellen, opdat we de meest actuele 
situatie goed in beeld hebben. 
 
Ontvang je in het kader van een uitwisselingsprogramma zeer binnenkort leerlingen van scholen in 
het buitenland, dan is het verstandig om de uitwisseling uit te stellen of te annuleren. Toch hebben 
we na gesprekken met de arts en op basis van bovengenoemde richtlijnen omtrent risicogebieden 
besloten de intentie uit te spreken om de uitwisselingsleerlingen uit Valencia te ontvangen. Nadat 
we contact hebben gehad met het Porta Mosana College, én nadat we de ontvangende gastgezinnen 
op de hoogte hebben gebracht, nemen we een definitief besluit.  

Wat betreft de aankomende reizen hebben we de volgende besluiten genomen: 
- de reizen naar Zeeland en Berlijn gaan tot nader order door. Er is geen negatief reisadvies en er zijn 
nauwelijks tot geen besmettingen vastgesteld. Slechts bij het afzeggen door begeleiders of een 
negatief reisadvies worden de plannen gewijzigd; 
 
De besluitvorming hierover is gecompliceerd en staat niet in beton gegoten. We zullen steeds de 
ontwikkelingen blijven volgen en zullen jullie berichten, indien er wijzigingen optreden in 
bovengenoemde besluiten.  
 
Managementteam Sint-Maartenscollege 
 
 

Free Mandela 

 
In het kader van verdieping van de Engelse taal en literatuur bezochten alle vwo 4 leerlingen de 
Engelstalige voorstelling ‘Free Mandela’ van de American Drama Group Europe in de Ainsi 
theaterzaal.  

‘Free Mandela’ is het verhaal van heroïek en verraad, haat en vergeving in het moderne Zuid-
Afrika. Het verhaal van de strijd, niet alleen voor rechtvaardigheid, maar voor de vrede in een land 
verscheurd door haat en geweld. De voorstelling is bedoeld om vragen te stellen, in plaats van 
antwoorden te geven.  
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De leerlingen hebben als voorbereiding op deze voorstelling een klein project Zuid-Afrika afgerond 
waarin zij in groepen een bulletin gemaakt hebben over Zuid-Afrika en de geschiedenis van het land. 
De bulletins werden gepresenteerd aan de klas met betrekking tot verschillende aspecten van de 
problematiek. 

 
Carla Alting 
Gregor Wijenbergh 
Bas Heiligers 
 
 

 
 
 

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. 

mailto:mhv@sint-maartenscollege.nl
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