
 

Maastricht, 3 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De afgelopen maanden hebben wij, vanuit alle scholen in Maastricht-Oost, nagedacht over de 

toekomst van het onderwijs. Van sommige zaken weten we al zeker dat ze een voorwaarde zijn om 

duurzaam en toekomstbestendig onderwijs voor de stad te realiseren: bijvoorbeeld de 

samenwerking van Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College en VMBO Maastricht op een 

campus. Andere zaken, zoals de onderwijsvisie, zijn we nog aan het onderzoeken. Waar heeft onze 

stad behoefte aan op onderwijskundig gebied? Hoe richten we het onderwijs zo in dat alle leerlingen 

zich volop kunnen ontplooien en ontwikkelen? En hoe moet het onderwijsaanbod eruit zien? 

Om die vragen te kunnen beantwoorden hebben we de hulp van onze medewerkers, 

ouders/verzorgers en leerlingen hard nodig. Onderwijs is immers van ons allemaal! We nodigen u 

daarom graag van harte uit om mee te komen denken en praten over de toekomst van ons 

onderwijs. 

Voor de carnavalsvakantie zijn wij al in gesprek gegaan met onze medewerkers. Nu volgen er twee 

themasessies voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers waarin we het gesprek aangaan 

over goed onderwijs voor Maastricht-Oost. We houden u graag op de hoogte van de uitkomsten van 

deze bijeenkomsten. 

De themasessie voor ouders/verzorgers vindt plaats op: 

- 17 maart 2020 van 19.00 uur - 21.00 uur  
Themasessie voor medewerkers en ouders:  
Goed onderwijs voor Maastricht-Oost, visie, kansen, personeel, gebouw en organisatie.  
De focus van deze themasessie ligt op goed onderwijs en visie. Vanuit die focus wordt 
voorzichtig vooruit gekeken naar het gebouw, personeel en organisatie.  
 

De bijeenkomst vindt plaats in Maastricht. U ontvangt later bericht over de precieze locatie, deze 

wordt vastgesteld op basis van het aantal aanmeldingen. 

Neemt u deel aan de themasessie voor ouders? Meld u dan aan via: 

directiesecretariaatregiozuidwest@stichtinglvo.nl  

 

Vermeld bij aanmelding: 

- de school van uw kind 

- uw naam 

- met hoeveel personen u aanwezig bent 

 

Met vriendelijke groet, 

Paula Corsten 
Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege                               
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