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Meivakantie voor de deur 

 

Na deze soms rustige, soms hectische weken, gaan we ruim 2 weken meivakantie houden. Nog 
steeds thuis, nog steeds geen uitjes, geen reizen, eigenlijk een vreemde periode in deze Corona-tijd. 
Toch hopen we dat deze 2 weken iedereen die dat nodig heeft even rust geven om op adem te 
komen na de onrustige periode die we achter de rug hebben.  
 
Wat we op dit moment lastig vinden is dat we als onderwijs in Nederland niet goed weten wat er op 
6 mei gaat gebeuren. Gaan scholen dan open, helemaal of gedeeltelijk? Wat mag dan misschien wel 
wat nu niet kan? We hebben een aantal scenario’s uitgewerkt klaar liggen. Maar pas na aanstaande  
dinsdag 21 april weten we meer, wanneer het Kabinet via een persconferentie de richtlijnen voor de 
komende periode meedeelt. 
 
Wij zullen er voor zorgen dat alle leerlingen bijtijds weten wat er vanaf 6 mei van hun verwacht 
wordt. 
 
Het is goed om nu al te vermelden dat wij de overgang naar de volgende klas dit jaar met coulance 
zullen behandelen. We houden rekening met de bijzondere omstandigheden waarin veel leerlingen 
deze weken met hun schoolwerk bezig zijn geweest. Soms zullen we resultaten net iets anders 
interpreteren wanneer de situatie daarom vraagt.  
 
Voor nu wensen we u allen vooral veel gezondheid toe en ontspannen dagen. 
 
Paula Corsten 
Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege 
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Bericht van oud-minister Jo Ritzen 

 

Beste medewerkers, leerlingen en ouders van LVO-scholen, 
  
De meivakantie is aanstaande. De leerlingen hebben geen school en blijven dus thuis. Maar, thuis 
waren ze al. De scholen zijn nu al een aantal weken dicht, vanwege dat ongrijpbare virus dat overal 
rondwaart en vreselijk toe kan slaan. Het bestuur dacht dat u het misschien interessant zou vinden 
om mijn ideeën te horen over het onderwijs in deze eerste fase van het coronatijdperk.  
Niet zozeer als voorzitter van de raad van toezicht, alswel vanuit mijn ervaring met onderwijs, in 
Nederland en in de wereld, als minister, als onderzoeker en als adviseur. 
  
Leren op afstand heeft door de schoolsluitingen plotseling een nieuwe betekenis gekregen. Het is 
essentieel geworden. Leerkrachten en andere medewerkers hebben zich massaal gestort op 
internetcontacten met leerlingen, om leermateriaal te sturen en huiswerk te geven. Ze hebben zich 
uit de naad gewerkt om bronnen te zoeken voor zelfstandig leren met de laptop. Op- afstand- leren 
bleek een groot beroep te doen op ouders en leerlingen om toch een beetje bij de les te blijven. In 
die onzekere tijd zagen we de voordelen van de grote investeringen die in het verleden in ICT in het 
onderwijs zijn gedaan. Het gaat om infrastructuur en de ondersteuning daarvan, maar ook om de 
scholing die veel leraren al hadden doorlopen om ICT- actief te kunnen zijn. Maar we zagen ook de 
beperkingen. Er is nog niet zoveel materiaal voor zelfstandig op-afstand-leren, waarvan afdoende 
bewezen is, dat het werkt. Toch blijkt de belangrijkste beperking de rol van de leerkracht te zijn om 
leerlingen te motiveren met gerichte terugkoppeling over zijn of haar ontwikkeling, daartoe 
ondersteund door ICT. 
  
Leerlingen willen elkaar weer zien. Leraren willen weer leerlingen zien. Ik hoop dat we snel in een 
tweede coronafase kunnen komen, met het anderhalve meter-afstand “normaal”, hoe dat er ook 
uitziet. Intussen hoop ik ook op een crashprogramma voor betere ondersteuning van de leerkracht, 
gebaseerd op ICT en op meer bijscholing van leerkrachten daarin. En wens ik u allemaal sterkte in 
deze moeilijke tijden.   
  
Jo Ritzen 
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De prachtige tekeningen zijn van leerlingen van 

diverse LVO-scholen.  
Chapeau! 

 

Fijne meivakantie! 

 

 

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/ 
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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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