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Welkom in het nieuwe schooljaar! 

 

 
 
 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan met alle restricties en voorzorgsmaatregelen van dien.   
Het enthousiasme waarmee onze leerlingen de school betraden deed ons enorm goed.  
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Wat zijn we blij ze weer te zien en wat zijn ze blij elkaar weer te zien! 
 
We hopen dat de leerlingen met de gepaste afstand van anderhalve meter tot hun docenten en de 
nodige aandacht voor hygiëne dit jaar het onderwijs volledig kunnen volgen. De leerlingen hebben 
behoefte aan structuur en regelmaat en ook rust. We gaan dit jaar weer met onze leerlingen 
enthousiast aan de slag, wij geven de kaders aan als docenten en zijn sturend in het onderwijs van 
onze leerlingen. Ofschoon leerlingen met verschillende voorkennis starten, geven wij de leerlingen 
gelijke kansen en duidelijke leerdoelen. 
  
We hebben als school met onze missie een weg ingeslagen die verantwoord is en die 
wetenschappelijk steeds meer steun vindt. Men komt allengs terug van de vrijheid die door de grote 
onderwijshervormingen van de laatste jaren aan de leerlingen werd gegeven en ziet in dat dit helaas 
een foute keuze is geweest, omdat het brein van kinderen op deze leeftijd nog niet af is; dit groeit 
nog door tot ruim na het twintigste levensjaar.  Daarom hebben wij als school deze trend in de 
onderwijswereld van de laatste jaren bewust niet gevolgd. Wij weten uit ervaring dat het gros van 
onze leerlingen, zeker in de lagere klassen, de vaardigheden missen om eigen regie te voeren. Wij 
nemen de regie van het onderwijs voor onze rekening, waarbij uiteraard de leerling centraal staat.  
 
U als ouders/verzorgers, voert de regie over het leven en de opvoeding van onze leerlingen in uw 
uiteenlopende rol van coach, supporter, scheidsrechter, adviseur, mentor etc. Wij staan u graag te 
woord voor vragen over het onderwijs en de ontwikkeling die uw kinderen daarin doormaken. 

 

Aangescherpte schoolregels 

 
In verband met Corona gelden naast de reguliere schoolregels die vermeld staan in de schoolgids, de 
volgende aangescherpte regels: 

 Leerlingen mogen pas naar de lokalen als de bel gaat, niet eerder, zodat docenten de 

mogelijkheid krijgen vóór hen naar de lokalen kunnen gaan. 

 Bij klaswisseling mogen de leerlingen pas bij de tweede bel vertrekken, zodat docenten die 

soms ook moeten wisselen, wederom vóór hen uit naar de lokalen kunnen gaan. 

 De pauzes worden buiten doorgebracht, niet in de kantine, tenzij het hard regent, zodat 

surveillerende docenten niet onnodig risico lopen. 

 Er mag vanaf 1 augustus niet meer in het zicht van de school worden gerookt. 

 

Ouderavonden 

De eerstkomende ouderavonden staan gepland in de maand september, hierover wordt u per e-mail 
geïnformeerd. Sommige ontmoetingen tussen u en de mentor zullen plaatsvinden online, andere 
vinden plaats op school. Hierbij zullen we de richtlijnen van de RIVM nauwkeurig betrachten.  
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Kluisjes 

In de zomervakantie is de kluisjesruimte opgeknapt, er is een nieuwe vloer gelegd en er zijn in eerste 
instantie 760 nieuwe kluisjes geplaatst. Deze kluisjes zijn geplaatst door een derde partij, de firma 
Nokilock, die volledig voor de verhuur en het gebruik van de kluisjes verantwoordelijk is. De 
ouders/verzorgers hebben een brief met een link ontvangen. Via deze link kan met het juiste leerling 
nummer, dat in Somtoday staat vermeld en het juiste e-mail adres van de leerling, eveneens in 
Somtoday vermeld, worden ingelogd.  
 
We zullen extra kluisjes laten plaatsen, indien hier vraag naar is. 
 

 
Somtoday 
 
Vanwege het migreren van data naar een nieuw systeem in Somtoday worden er problemen door de 
gebruikers ondervonden. LVO werkt nauw samen met de firma Topicus, de aanbieder van Somtoday, 
om de problemen op te lossen en herhaling te voorkomen.  

 
Introductieactiviteiten 
 
Helaas hebben we het gros van de introductieactiviteiten moeten annuleren vanwege het 
onstuimige weer. We zullen in de loop van het jaar een mogelijkheid zoeken om met de klassen de 
activiteiten alsnog te organiseren, of eventueel iets anders te doen.  
 

Schoolreizen 
 
Tot nader orde zijn in het kader van Covid-19 alle schoolreizen geannuleerd, dat is spijtig, want 
schoolreizen kort of lang, vormen een belangrijke educatieve bijdrage aan het onderwijs en zijn voor 
de leerlingen vaak de krenten in de pap van het curriculum. Zolang het Coronavirus heerst is echter 
besloten niet te starten met de planning of organisatie van deze reizen. 
 
Cursus Latijn 
 
Voor ouders/verzorgers die hun kennis van het Latijn graag eens willen opfrissen geeft een oud-
collega de heer drs. Romain Bardoul een cursus  Latijn in Meerssen. Voor meer informatie: 
http://uitgeverijbardoul.nl/cursus-latijn-meerssen.html 

 
 
Jaarplanning schooljaar 2020-2021 
 
De jaarplanning wordt op de website gepubliceerd en wordt voortdurend bijgewerkt; niet alle 
activiteiten zijn een heel jaar van te voren reeds gepland, andere kunnen gedurende het jaar worden 
gewijzigd.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn regelmatig een blik te werpen op de jaarplanning, zodat u zichzelf op de 
hoogte kunt stellen van de schoolactiviteiten? 
 

 

http://uitgeverijbardoul.nl/cursus-latijn-meerssen.html
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Facebookpagina 
 
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/ 
 

 
Instagram  
Volg onze Instagrampagina smc.mhv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

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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