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Opstart onderwijs na 2 juni 2020 

 

In de nieuwsbrief van 21 mei jl. is toegelicht welke keuzes het Sint-Maartenscollege gemaakt heeft 
om binnen de veiligheidskaders van het RIVM onze lessen op school weer op te starten.  
 
Hieronder volgen de richtlijnen voor de leerlingen van de klassen die vanaf dinsdag 2 juni weer lessen 
op school komen volgen. Let goed op in welke A-B-C-groep je bent ingedeeld en op welke dagen je 
dus naar school moet komen! 
  
De leerlingen komen binnen via 3 verschillende ingangen: 

• De brugklassen gebruiken de poort achter de gymzaal en stallen hier ook hun fiets. Zij volgen de 
RODE markeringen (deze markeringen zitten op 1,5 meter van elkaar zodat ze meteen de juiste 
afstand bewaren). Via deze markeringen komen ze op de eerste etage bij hun lokaal. Hier blijven ze 
de hele dag met uitzondering van de grote pauze en de lessen in de vaklokalen muziek/technische 
handvaardigheid/tekenen en LO. 
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• Klas 2 komt binnen via de poort van plein zuid, stalt hier hun fiets, en volgt de BLAUWE 
markeringen naar de 2e etage. 
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• Klas 3 komt binnen via de poort van plein noord, stalt hier hun fiets, en volgt de GELE markeringen 
naar de 3e etage. 

• De bovenbouwleerlingen die voor de mentorlessen komen, dienen direct naar het aangewezen 
lokaal te gaan en niet te blijven hangen op plein of gangen.  

• De kluisjesruimte is niet toegankelijk, alleen kort even voor leerlingen die hun kluisje nog moeten 
leeghalen voordat ze verwijderd gaan worden voor de renovatie van de kluisjesruimte.  

 

Alle leerlingen en docenten ontsmetten hun handen met handgel bij binnenkomst en bij verlaten van 
het lokaal. De spullen staan daarvoor klaar in ieder lokaal. Na afloop van de lesdag maken de 
leerlingen hun eigen tafel en stoel schoon met schoonmaakartikelen die in ieder lokaal aanwezig zijn. 
 
Leerlingen blijven de hele lesdag in hetzelfde lokaal met uitzondering van de grote pauze en de 
lessen in tekenen/technische handvaardigheid/muziek en LO. Tijdens de muzieklessen wordt niet 
gezongen en de instrumenten worden na iedere les gedesinfecteerd. 
De docenten van deze laatst genoemde vakken halen de leerlingen op tijd op vanuit hun lokaal en 
begeleiden hen ook weer terug naar hun eigen lokaal. 
 

 
 
De leerlingen worden verzocht hun laptop en oortjes mee te nemen naar school, zodat zij in het 
lokaal de online-lessen kunnen volgen van docenten die vanwege gezondheidsrisico’s niet live op 
school zijn. Wanneer leerlingen geen laptop ter beschikking hebben, kunnen zij in het OLC of 
Informatica-lokaal achter een PC plaatsnemen. Tijdens deze lessen wordt toezicht door inval-
collega’s gehouden. 



4 

 
De docent die lesgeeft tijdens het 2e uur blijft bij deze klas in de kleine pauze. 
 
De leerlingen worden verzocht om zelf lunch mee te nemen vanuit huis, de catering is gesloten en er 
is geen toestemming om het schoolplein te verlaten tijdens de pauze. 
  
De docent die lesgeeft tijdens het 4e uur begeleidt deze leerlingen naar buiten tot hun plein. 
Plein Noord is voor klas 3 en plein Zuid is voor klas 1 en 2. 
  
Voor de grote pauze gaat 2x een bel: 

• Na de 1e bel vertrekken de leerlingen uit de volgende lokalen: 1.1 t/m 1.4, 2.1 t/m 2.3, 3.1 t/m 3.3. 

• Na de 2e bel vertrekken de leerlingen uit de volgende lokalen: 1.5 t/m 1.7 en G3, 2.4 t/m 2.6, 3.4 
t/m 3.7. 

Na afloop van de pauze gaat er ook 2x een bel zodat leerlingen in kleine groepen weer naar binnen 
komen. 
 
De leerlingen gaan alleen (dus zonder anderen) naar de wc (ook tijdens de kleine pauze). 
 
In en rond het gebouw zijn allerlei markeringen aangebracht, die het makkelijker moeten maken dat 
iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen houdt. Wij zullen elkaar helpen om ons aan deze regels te 
houden, want wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze gezondheid. 
 
Als laatste: we zien er naar uit om jullie weer op school te ontmoeten, wij zijn de PC-schermen net zo 
zat als jullie.  
 
Tot volgende week! 
 

 
Pre-advies bevordering naar volgende klas 

 

Dit jaar wordt er in 2 fasen advies gegeven over wel of niet bevorderen naar de volgende klas. 
  

• De eerste fase bestaat uit het pre-advies. Iedere ouder/verzorger en leerling ontvangt een bericht 
per mail of op dit moment de onderwijsresultaten voldoende zijn voor een positief pre-advies of 
een negatief pre-advies. 

• Gedurende de week van 2 juni zullen wij de lessen op school met de leerlingen benutten om 
verdere informatie op te halen over de onderwijsbehoeften van de leerlingen zelf. Vervolgens zal 
de mentor met de ouders en leerling die een negatief pre-advies hebben ontvangen, een gesprek 
plannen om afspraken te maken hoe deze laatste onderwijsperiode in te richten. 

• Na het pre-advies zullen docenten voor de onderbouwklassen accenten aanbrengen in de lessen 
die nodig zijn om geconstateerde tekorten te helpen oplossen.  

• Voor de bovenbouwklassen worden op maat lessen georganiseerd. Daarvoor worden leerlingen 
door docenten apart uitgenodigd. Of omdat de docent het nodig vindt dat de leerling naar school 
komt, of omdat de leerling zelf heeft aangeven behoefte te hebben aan enkele live-lessen. Dit 
wordt in de mentorles van volgende week geïnventariseerd. 

• Voor de bovenbouwklassen volgen dan in week 26 en 27 de S-toetsen. Voor de onderbouwklassen 
worden alleen formatieve toetsen of andere opdrachten georganiseerd.  

• In week 28 worden dan, net als andere jaren, de definitieve bevorderingsadviezen gedeeld met 
ouders en leerlingen. 
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Einddata lesrooster 

 
Voor de onderbouwklassen zijn de lessen op school gepland t/m 23 juni. Daarna zijn er geen 
roosterlessen meer, maar kunnen er wel opdrachten zijn die door docenten worden gegeven die 
leerlingen zelfstandig thuis kunnen maken. Houd Somtoday hiervoor in de gaten. 
 
Voor de bovenbouwklassen (H4, V4 en V5) zijn de laatste lessen op 19 juni. Daarna volgen voor hen 
de S-toetsen in week 26 en de herkansingen daarvan in week 27. 
 
Zie hiervoor ook de Jaarplanning op onze website. 
 

Groepsgroottes in schooljaar 2020-2021 

 
Nu de aanmeldingstermijn is gesloten, hebben we zicht op de aantallen per opleiding. Om te 
vermijden dat er groepen van meer dan 30 leerlingen ontstaan, wordt waar nodig gebruik gemaakt 
van combinatiegroepen. Daarmee worden klassengroottes tussen de 25 en de 30 leerlingen 
gerealiseerd. Dit geldt zowel voor de grootte van de brugklassen als de andere klassen.  
Op dit moment ziet de verdeling er als volgt uit: 
 
 

Opleiding 2020-
2021 

aantallen 
groepen 

Opmerking 

Mavo 1 / M1 2  

Havo 1 / H1 3  

Atheneum 1 / A1 2 1 combinatieklas 
A1/G1 

Gymnasium1/ G1 1  

M2 2  

H2 3  

A2 2  

G2 1  

M3 1  

H3 3  

A3 1  

G3 1 combinatieklas G3/A3 

H4 4  

V4 3  

H5 3  
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V5 3  

V6 3  

 
Gedurende de komende weken zullen er nog aanmeldingen volgen, vooral vanuit België waar de 
aanmeldprocedure altijd later in het jaar afgerond wordt. Mogelijk leidt dat nog tot andere keuzes in 
klassenverdelingen, daar waar groepen boven de 30 leerlingen uit gaan komen. 
 

Leeghalen kluisjes 

 
Hierbij nogmaals de oproep om, als je nog iets in je schoolkluisje hebt liggen, om dat vóór 15 juni 
eruit te halen. Daarna worden de kluisjes namelijk weggehaald, om plaats te gaan maken voor een 
volledige nieuwe inrichting. 
 

Vooropleiding Dans in Maastricht wordt afgebouwd 

 
Het bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs heeft het besluit genomen de 
Vooropleiding Dans in Maastricht af te bouwen. Na gesprekken met diverse partijen is gebleken dat 
de structurele financiële basis om het voortbestaan van de opleiding te garanderen ontbreekt. De 
instroom in de dansopleiding stopt daarom per schooljaar 2020-2021. LVO bekijkt samen met de 
huidige leerlingen en hun ouders hoe zij hun opleiding succesvol kunnen afronden. Daarvoor wordt 
er een afbouwregeling opgezet. De instroom voor Muziek/Voco op het Bonnefanten College gaat wel 
door. 

De Vooropleiding Dans is voor haar voortbestaan afhankelijk van externe financiering. Het is niet 
gelukt om de opleiding voldoende structurele financiële basis te bieden om door te gaan. De 
gemeente Maastricht steunt de Vooropleiding Dans al met een jaarlijkse bijdrage. Het bestuur van 
LVO heeft tevens de mogelijkheden van andere sponsoring onderzocht. Dit onderzoek bood geen 
structurele oplossing voor de financiering. Voor de huidige 12 leerlingen vindt met de betrokken 
ouders overleg plaats over de mogelijkheden om middels een afbouwregeling de opleiding succesvol 
af te ronden.  

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/


7 

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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