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Vrolijk Pasen 

 

 

 

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.  
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Onderwijs op Afstand 

 

De periode dat we via de computer onderwijs verzorgen duurt helaas langer dan we allen hoopten. 
Dat betekent dat we, mede op basis van feedback van zowel docenten, leerlingen als ouders, komen 
tot een aantal nieuwe richtlijnen hoe we op het Sint-Maartenscollege hiermee omgaan de komende 
tijd. 
 
Allereerst: we blijven nog steeds zoveel als mogelijk de 3 LVO-tools gebruiken:  

- Somtoday: als planningsinstrument en waar het huiswerk in staat vermeld 

- Itslearning: als Elektronische Leeromgeving, hier vinden leerlingen online lesmateriaal; deze tool 
heeft nog steeds last van storingen en is daardoor helaas regelmatig niet of slecht bereikbaar 

- MS Teams: als chatfunctie om contact met elkaar te hebben 
 
Vandaag geven we onze docenten een nieuwe handreiking, met als doel dat ons handelen naar de 
leerlingen eenduidiger gaat worden. 
We handhaven het ritme van het lesrooster. Daar waar docenten aangeven dat ze er niet in slagen 
om via digitale middelen tot adequate lessen te komen, worden deze lessen uit het rooster gehaald. 
 
We roepen leerlingen (en hun ouders/verzorgers) op om in ieder geval dagelijks via Somtoday te 
controleren welke lessen er op het rooster staan, welke opdrachten hiervoor zijn gegeven en welke 
deadlines gelden voor het inleveren van huiswerk.  
 
Het krijgen van feedback op ingeleverde opdrachten en huiswerk is een belangrijk element om de 
motivatie hiervoor bij leerlingen in stand te houden. De docenten zullen dit zeker oppakken, soms 
met enige vertraging omdat er nog steeds vertragingen zijn op internet en zij grote hoeveelheden 
digitaal werk moeten verwerken.  
 
Aan alle mentoren is gevraagd met alle leerlingen uit zijn/haar mentorklas regelmatig direct contact 
te zoeken, via de telefoon of via een chat met MS Teams. We vinden het belangrijk dat dit directe 
contact tussen school en leerlingen tot stand komt en dat leerlingen ook andere, niet les gebonden 
vragen kan stellen.  
 
We horen van sommige leerlingen dat de werkdruk in hun klas erg hoog is door de hoeveelheid 
opdrachten en huiswerk. Het is voor ons op afstand heel moeilijk om dit te volgen en vragen jullie om 
deze signalen of aan de mentor of aan de teamleider door te geven, zodat we dit intern beter 
kunnen afstemmen met de betrokken docenten. Niemand is opzettelijk bezig om de leerlingen 
zoveel mogelijk werk te bezorgen, dus signalen hierover gaan ons helpen om dit beter te 
organiseren. 

 

Toetsweek P4 in juni 

 

Door de scholensluiting is de toet week P3 niet kunnen doorgaan. Op dit moment is nog niet duidelijk 
hoe de geplande toetsweek P4 in week 25/26 doorgang gaat krijgen. Wij hopen op 21 april 
aanstaande van de overheid duidelijkheid te krijgen of scholen tegen die tijd (gedeeltelijk) weer open 
kunnen.  
 
Op dit moment werken we 2 scenario’s uit: 
1. Scholen (gedeeltelijk) open in juni, mogelijkheid tot afnemen van fysieke toetsen 
2. Scholen blijven dicht, alle toetsen digitaal afnemen 
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Iedere sectie heeft een plan liggen voor beide scenario’s. Daarbij maken de secties zelf de 
inhoudelijke afwegingen of zij onderdelen uit P3 en/of P4 in de toetsen opnemen.  
 
Voor de voor-examenklassen (Havo 4 & Vwo 5) liggen voor de S-toetsen die in april/mei/juni 
gepland staan ook scenario’s klaar. Daarbij hanteren we ook een derde scenario, namelijk dat er voor 
de zomervakantie geen fysiek onderwijs meer plaats zal vinden. Daarmee schuiven mogelijk 
programmaonderdelen uit P3 en P4 door naar het volgend schooljaar 2020-2021 en zullen deze in P1 
en P2 ingebed worden. 
 

Bevorderingsnormen 2019-2020 

 

Wanneer weten leerlingen of ze over zijn naar de volgende klas? Normaal zouden we via de 
rapporten hierover informatie delen. Door de huidige Corona-situatie zijn er geen rapporten over P3 
opgesteld. Binnen LVO wordt gewerkt aan protocollen op welke wijze de school en ouders dit jaar de 
besluiten over de overgang gaan regelen. Het moment waarop de leerlingen en ouders/verzorgers  
hierover bericht krijgen blijft eind juni, zoals in de Jaarplanning 2019-2020 aangegeven. De periode 
mei/juni blijft dus belangrijk voor de leerlingen om opgegeven opdrachten te maken en de 
aangeboden lesstof te volgen. In de toetsweek in juni wordt deze lesstof opgenomen.  
 

Eindexamens 

 

Afgelopen woensdag is door de Minister de aangepaste Slaag-zakregeling en Herkansingsregeling 
gepubliceerd. Deze kunt u vinden op examenblad.nl. 
Alle examenleerlingen en hun ouders krijgen hierover apart bericht van ons. 
 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://examenblad.nl/
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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