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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.  

 

Voortzetting schoolsluitingen 

 

Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de landelijke schoolsluiting in ieder geval tot 6 mei 2020 
gehandhaafd blijft. Hierdoor zijn we voorlopig niet in de gelegenheid om de toetsweek van periode 3 
uit te voeren. Of dat na 6 mei wel kan, zal op 28 april aanstaande bekendgemaakt worden door het 
Kabinet.  
 
Dit betekent ook dat we dit jaar geen rapport over periode 3 zullen afgeven. We zullen na de 
meivakantie bekend maken hoe bepaald zal worden of leerlingen over zijn naar de volgende klas. 
 
Uit informatie van de VO-raad blijkt dat de volgende informatie op korte termijn vanuit het 
Ministerie verwacht mag worden: 

• De zak-/slaagregeling wordt waarschijnlijk volgende week woensdag bekend gemaakt. 

• Hoogstwaarschijnlijk komt er een landelijke “resultaatverbeteringstoets” per vak. 

• Er komt een landelijk vastgesteld uitslag moment, waarschijnlijk in juni. 

• De inspectie gaat steekproeven uitvoeren om na te gaan of in de SE’s alle eindtermen zijn gedekt. 

• Het is voor de scholen mogelijk om extra toetsen in te plannen in het PTA. 

• Er komen nadere richtlijnen voor de voor-examenklassen. Dit zal overigens nog niet volgende week 
zijn. 

• Ook over versneld en gespreid examen zullen verdere mededelingen worden gedaan. 
 
Dit betekent helaas dat de leerlingen langer moeten wachten op de duidelijkheid of ze nu wel of niet 
geslaagd zijn.  
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Definitieve annulering reis naar Berlijn 

 

Vandaag is door de coördinator en directie besloten de reis naar Berlijn definitief te annuleren in 
verband met de Corona-crisis. Dit betekent dat we de ouders/verzorgers die al betaald hadden voor 
deze reis, het bedrag gaan terugbetalen. De afdeling Financiën zal dit de komende weken gaan 
uitvoeren. 
 
Hopelijk kunnen we deze reis en alle andere excursies komend jaar wederom in goede gezondheid 
uitvoeren. 
 

Analyse van de recente tevredenheid enquêtes Sint-Maartenscollege 2019-
2020 

 

Aanleiding 
Jaarlijks worden door de scholen tevredenheidsenquêtes afgenomen zowel bij leerlingen als ouders. 
Deze enquêtes worden jaarlijks afgenomen in de periode januari t/m april. De enquête wordt 
uniform LVO-breed uitgezet waarbij de ruimte is om per school aanvullende vragen te maken. Er 
wordt gebruik gemaakt van de software van “Kwaliteitsscholen” waardoor de vragen en de daaruit 
voorvloeiende resultaten gecertificeerd zijn voor bijvoorbeeld de veiligheidsmonitor die aan de 
inspectie geleverd moeten worden. Medewerkerstevredenheid wordt om de twee jaar afgenomen 
en is dit jaar niet opgenomen in de planning. 
Kwaliteitsscholen is vanaf 2019 in een volledig aangepaste applicatie. 
 
Proces 
 
Leerlingentevredenheid 
In 2019 is de leerlingentevredenheid gepeild bij het Sint-Maartenscollege. Hoewel enkele malen is 
aangegeven dat de respons achter bleef, is het niet gelukt om deze te verhogen. Dit had tot gevolg 
dat slechts 157 enquêtes waren ingevuld. De resultaten van de enquête waren op sommige 
onderdelen niet in overeenstemming met de verwachtingen van het managementteam.  Daarom is 
in de eerste helft van het schooljaar een vervolg-enquête uitgezet onder de leerlingen.  
Dit om vast te stellen of de resultaten waren beïnvloed door de lage respons. De enquête bevat 
dezelfde vragen met betrekking tot het domein “tevredenheid”. De overige vragen zijn door het MT 
samengesteld om beter en verdiepend inzicht te krijgen in de resultaten van de peiling in april 2019. 
 
Oudertevredenheid 
De enquête is afgenomen in voorjaar 2019. Gezien de geringe respons zijn dezelfde vragen wederom 
gesteld in het eerste deel van het schooljaar 2019-2020. 
 

Resultaten  
 
Leerlingentevredenheid
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Duidelijk is dat de vervolg-enquête een significante verbetering laat zien met betrekking tot de factor 
leerlingentevredenheid. Dit zou kunnen betekenen dat de aanname dat de beperkte respons in april 
2019 wellicht de resultaten negatief heeft beïnvloed, juist zou kunnen zijn.   
Het is opvallend dat de leerlingen in de vervolg-enquête veel positiever zijn over de leraren (vraag 
1,2,4,10 en 14). Ook oordeelt men beter over de mentor (vraag 12). 
Enkele aandachtspunten blijven echter ook openstaan.  
De top drie van de punten waarop onvoldoende wordt gescoord is: 

 De lessen sluiten aan bij de gebeurtenissen in het nieuws (46% negatief) 

 Tevredenheid buitenschoolse activiteiten (36% negatief) 

 De mening van leerlingen telt mee op school (35% negatief) 

De overige vragen zijn niet te vergelijken met de benchmark. Uit deze enquête is af te leiden dat er  
verbeteringsmogelijkheden zijn op de gebieden van informatievoorziening, inspraak en schoolregels. 
Ten aanzien van het onderdeel veiligheid zijn geen nadere bijzonderheden, al valt op dat de 
kluisjesruimte als het minst veilig wordt ervaren. 
 
Het didactisch handelen (OP3) wordt door de leerlingen als zwak ervaren. Geen uitdagende en 
motiverende leraren, weinig afwisseling en te beperkt gebruik van ICT in de lessen. Afgelopen jaar en 
dit schooljaar zijn er interventies geweest, zoals visieontwikkeling op Leren en Organiseren en 
scholing didactische vaardigheden. Het wordt interessant of in de enquête van 2020 een verbetering 
is te zien.  
 
Oudertevredenheid  
 

 
 
In deze resultaten is te zien dat er de waardering van de ouders wel toeneemt, echter de benchmark 
is nog niet bereikt. De top drie aandachtspunten zijn: 

 De ouders willen dat de leerling meer mogelijkheden heeft om zijn kansen te ontwikkelen. 

 De ouders geven aan dat er onvoldoende ICT-middelen zijn. 

 De ouders zijn niet tevreden over de rol van de mentor. 

Opvallend is dat de ouders van de niet-examenklassen positiever zijn dan de ouders van de leerlingen 
die in een examenklas zitten. 
 

Conclusie en plan van aanpak 
Op beide componenten, leerlingen en ouders, is een toename van tevredenheid te zien. Er is geen 
sprake van slechte scores, maar de benchmark (landelijk gemiddelde) wordt vaak niet gehaald. Dat 
betekent dat de school meer werk moet verzetten om tot hogere tevredenheid van leerlingen en 
ouders te komen. 
In het Jaarplan 2019-2020 is voor een groot deel aangesloten bij trends uit deze enquête: 

• OP3 Didactisch handelen: er is een verbetertraject gestart in 2018-2019 waarbij vooral de 
gezamenlijke visie op Leren onderwerp van ontwikkeling was. Daarin zijn keuzes gemaakt voor het 
onderwijs, die ondersteunend zijn voor het voldoen aan de normen die in Nederland gesteld zijn. 
In 2019-2020 wordt gewerkt aan versterking van Differentiëren en Activerende werkvormen in de 
lessen.  



4 

• De inspraak van leerlingen wordt versterkt door een impuls in de Leerlingenraad. Maandelijks is er 
overleg met de locatiedirecteur. Leerlingen worden actief betrokken bij ideevorming over 
herinrichting van het gebouw. Er ligt een plan om in de zomervakantie 2020 de Kluisjesruimte te 
renoveren, nu de ruimte die als minst veilig wordt ervaren. Ook de leerling kantine, aula en 
buitenruimte worden opgeknapt. De Leerlingenraad heeft een eigen budget ter beschikking 
waaruit activiteiten bekostigd worden, zoals het Kerstfeest.  

• De wens van ouders om meer mogelijkheden voor leerlingen om kansen te ontwikkelen dreigt 
door financiële krapte niet gehonoreerd te kunnen worden. Door de beperkte omvang van de 
school kunnen niet alle vakken worden aangeboden die gewenst zijn. Wel creëren we 
mogelijkheden om risicovolle leerlingen meer begeleiding te bieden. Daarvoor wordt de 
voorziening OLC uitgebreid en kwalitatief versterkt. 

• Het voorzien in voldoende ICT-middelen voor leerlingen blijft voorlopig een wens, zowel van school 
als ouders. Dit wordt beperkt door een gebrek aan financiële budgetten. 

• Ten aanzien van de rol van mentor wordt er geïnvesteerd in scholing van docenten die deze rol 
vervullen. Daarnaast wordt het model onderzocht waarin mentoren voor langere tijd aan een klas 
gekoppeld worden, zodat er werkelijk een relatie met de leerlingen opgebouwd kan worden. 

 
Tenslotte 
Het Sint-Maartenscollege scoort voldoende. Dat is een mooie constatering, maar betekent niet dat 
wij op onze handen gaan zitten. Er liggen voldoende verbeterpunten en ik hoor al enkele docenten 
de ambitie uitspreken om excellent te worden op specifieke onderdelen. Wij werken door om de 
school te zijn waar leerlingen de tijd van hun leven hebben en ouders ons met vertrouwen dit stuk 
toekomst van hun kinderen in handen geven.  
 

Paula Corsten 
locatiedirecteur Sint-Maartenscollege 

 

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. 
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