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 Fietsenstalling 

 Jaarplanning 2020-2021 
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Corona-beslisboom voor leerlingen en ouders/verzorgers 

 
Tijdens deze Corona crises ontvangen wij regelmatig vragen van ouders/verzorgers wanneer zij hun 
kind thuis moeten laten blijven met verkoudheidsklachten.  
 
Onderstaand vindt u een zogenaamde beslisboom, hiermee kunt u beoordelen of u uw zoon of 
dochter naar school kunt sturen, of thuis behoort te houden.  
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Aanpak achterstand door Corona 
 
Door de lockdown van het onderwijs in de periode maart-juni zijn er leerlingen die op één of 
meer vakken niet voldoende ontwikkeling hebben doorgemaakt. Als school hebben we het 
volgende plan hiervoor gemaakt: 

- In september hebben alle sectie een overzicht gemaakt van waar de achterstanden zich 
voordoen. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van diagnostische toetsen of formatieve 
opdrachten, overzichten die docenten reeds hadden en de input van leerlingen. 

- Dit overzicht is met het managementteam besproken. Op basis hiervan is een aanvraag 
ingediend bij het Ministerie om gebruik te mogen maken van de landelijke 
subsidieregeling. Uiterlijk 16 oktober ontvangen we bericht of we gelden beschikbaar 
krijgen om extra onderwijsactiviteiten te organiseren, naast het reguliere lesrooster. Op 
dit moment werken we aan een planning welke klassen en welke vakken in dit plan 
opgenomen kunnen worden. 

- Na de  herfstvakantie zullen de extra onderwijsactiviteiten uitgevoerd gaan worden. 
Leerlingen die volgens ons hiervoor in aanmerking komen, zullen een uitnodiging 
ontvangen om hieraan deel te nemen. 

- Niet alle hiaten in de lesstof hoeven via extra onderwijs opgelost te worden. Voor een deel 
zullen in de gewone lessen extra instructies en opdrachten  gegeven worden om zo weer 
de aansluiting bij de normale lesstof te realiseren. 

 

Pauzes 

Er is wat verwarring ontstaan over de vraag welke leerjaren wel en niet het schoolplein mogen 
verlaten tijdens de grote pauze. De leerjaren 3-6 mogen het schoolplein verlaten in de grote pauze.  
 
De leerjaren 1 en 2 dienen op het schoolplein te blijven. Bij slecht weer kan laag 1 in de kantine 
verblijven en laag 2 in de Aula. 
 

Maatschappelijke Stage 

De verplichte maatschappelijke stage is afgeschaft. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat 
vanaf dit jaar de Onderwijs Anders dagen van de afgelopen jaren zijn stopgezet. De leerlingen 
hebben daarom veel minder tijd om de stages te doorlopen. Anderzijds heeft de Corona-crises de 
uitvoering van de stages zodanig beperkt en is de toekomst zo onzeker, dat het ons verstandiger leek 
de maatschappelijke stages slechts op vrijwillige basis te handhaven.  
 
Mocht de leerling een interessante stage kunnen of willen lopen dan kan bij de betreffende 
teamleider een stageformulier worden afgehaald.  
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Aandacht voor Sociale Media 

 

De laatste tijd is naast Corona ook een ander onderwerp in het nieuws, namelijk 
over de vraag wat de strafrechtelijke gevolgen zijn van het plaatsen van 
bepaalde teksten en/of bepaalde afbeeldingen op sociale media. Ieder jaar 
spelen er – gelukkig – slechts een paar zaken rond sociale media bij ons op 
school.  
 
Leerlingen zijn zich helaas niet bewust wat de wettelijke regels zijn met 
betrekking tot het plaatsen van opmerkingen of afbeeldingen op sociale media.  
 
Foute afbeeldingen & Schelden 
Vaak zijn haatdragende opmerkingen, schelden en opruiende afbeeldingen, 
zoals het plaatsen van hakenkruizen op een WhatsApp groep al strafbaar, 
omdat ze nodeloos grievend zijn.  
 
Pesterige opmerkingen die bedoeld zijn om iemand een slechte naam te 
bezorgen, of waarbij je iemand beticht van een strafbaar feit, dus smaad, of 
erger nog, laster, zijn eveneens strafbaar. Dus schelden in de WhatsApp groep, 

of iemand uitmaken voor iets wat hij niet heeft gedaan is niet toegestaan.  
 
Foto’s 
Wanneer zonder toestemming van de betrokkene zijn foto wordt gemaakt en/of verspreid via sociale 
media, is dit schending van het portretrecht. Wordt de foto zodanig gemodificeerd en verspreid met 
als doel om de ander te pesten of in een kwaad daglicht te zetten, dan kan is er ook weer sprake zijn 
van een strafbaar feit op grond van smaad of eveneens laster.  
 
Sexting 
Daarnaast kennen we de laatste jaren het fenomeen sexting. Sexting is het verspreiden of delen van 
seksueel getinte berichten of foto's of video's van zichzelf via mobiele telefoons of andere media. 
Ook sexting kan leiden tot vervolging vanwege smaad, laster of belediging.  
Tenslotte is het natuurlijk te allen tijde strafbaar om pikante foto’s van minderjarigen te verspreiden, 
dit kan worden vervolgd, omdat het wordt gezien als het verspreiden van kinderporno.  
 

Fietsenstalling 
 
Leerlingen komen in grote getale met de fiets naar school. Dit juichen wij van harte toe, het is 
gezonder en in deze tijd van Corona ook verstandig om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te 

vermijden.  
 
Dit leidt op het schoolplein echter tot wat problemen.  
We zijn naarstig op zoek naar oplossingen om dit stallingsprobleem op te lossen. 
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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? 
 

 
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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