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Wijziging bereikbaarheid Sint-Maartenscollege 

 

Zolang de leerlingen en docenten niet naar school mogen komen,  is de school alleen nog ’s ochtends 
open tussen 8.30 en 12.00 uur, zowel telefonisch voor o.a. ziekmeldingen als voor afhalen van 
laptops e.d.  

 

Voortgang onderwijs op afstand 

 
Er bereiken ons veel vragen van leerlingen en ouders/verzorgers over hoe het nu verder gaat met 
proefwerken die weggevallen zijn in periode 3. En hoe gaan we om met het beslissen over wel of niet 
bevorderen aan het einde van het jaar?  
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk hoe dit gaat verlopen.  
 
Allereerst wachten we op een uitspraak van de overheid op dinsdag 31 maart aanstaande over het 
wel of niet handhaven van de landelijke schoolsluitingen na 6 april. Dan weten we of we kunnen 
denken aan een scenario waarbij leerlingen weer naar school kunnen komen om achterstallige 
toetsen in te halen.  
 
Als blijkt dat na 6 april het verbod op onderwijs op locatie gehandhaafd blijft, dan zullen we werk 
gaan maken van digitaal toetsen op afstand. Dit heeft nogal wat voeten in aarde, met name omdat 
de betrouwbaarheid van de afname van zo’n toets moeilijk is. En omdat de beslissing over wel of niet 
bevorderen hiervan mede afhankelijk is, vraagt dit om zorgvuldig uitzoeken wat hierin wel en niet 
kan en mag. Het is ook nog niet duidelijk of het Ministerie hierover richtlijnen gaat opstellen of dat ze 
de scholen zelf de ruimte geeft om dit te bepalen. 
 
Oftewel, op dit moment helaas nog veel onduidelijkheden voor ons, hopelijk weten we volgende 
week meer. 
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Het betekent in ieder geval dat er op dit moment nog geen toetsen gepland worden.  
 
Paula Corsten 
Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege 
 
 

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.  
 
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 
Janneke van der Weerden 

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

 

http://www.meplimburg.nl/
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Sectie Engels 
 
Dinsdag 3 maart jl. 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  

 

Sandra Holtjer benoemd tot lid college van bestuur LVO 

 
Sandra Holtjer is door de raad van toezicht benoemd tot lid van het college van bestuur van Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Momenteel is Sandra Holtjer zakelijk directeur en lid van de 
raad van bestuur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Per 1 juni 2020 vormt zij samen met 
Eugène Bernard het college van bestuur van LVO. De benoeming is voor vier jaar. Zij volgt Hendrik 
Pot, huidig interim-lid college van bestuur op.  
 
Sandra Holtjer brengt met haar jarenlange ervaring op het gebied van (financieel) management en 
algemeen bestuur de essentiële kennis en ervaring mee die passen bij de ambities en uitdagingen 
waar LVO en haar scholen nu en de komende jaren voor staan. De thema’s jeugd, maatschappij en 
cultuur vormen een rode draad in haar loopbaan, waarmee zij de nodige achtergrond heeft om 
samen met Eugène Bernard richting te geven aan de ambities die LVO wil waarmaken. Het college 
van bestuur wil de kwaliteit van het onderwijs in Limburg versterken, de medewerkers verbinden en 
de leerlingen inspireren. De raad van toezicht ziet uit naar een constructieve en plezierige 
samenwerking.  
 
Over Sandra Holtjer  
Sandra Holtjer studeerde Accountancy aan het NIVRA en de Universiteit van Amsterdam. Zij startte 
haar carrière bij financieel dienstverlener Deloitte en specialiseerde zich tot registeraccountant voor 
publieke en non-profit organisaties. In deze sectoren is zij in haar verdere loopbaan blijven werken. 
In 2008 stapte ze over naar de welzijnsorganisatie Stichting Wel.kom in Venlo als controller en 
manager financiën, ICT en kwaliteitszorg. In 2012 werd zij benoemd tot zakelijk directeur en lid van 
de raad van bestuur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Hier is zij verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering, met onder andere personeel & organisatie, financiën & ICT, faciliteiten, 
communicatie & marketing en kunstuitleen in haar portefeuille.  
 
In haar nevenactiviteiten spelen maatschappij, jeugd, kunst en cultuur de hoofdrol. Sandra Holtjer is 
onder andere lid van de raad van toezicht van Stichting Trajekt en secretaris van het Jeugdfonds 
Cultuur Limburg.  
Sandra Holtjer is 50 jaar, woont in Sittard, is getrouwd en heeft twee kinderen in de leeftijd van 16 
en 14 jaar. 
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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.  

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 
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Jaarplanning 2019-2020 
 
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning en de informatiebulletins over 
de onderwijsontwikkelingen rondom het Coronavirus. 
 
 

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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