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Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft in de
persconferentie van 13 oktober jl. verandert er de komende periode weinig voor het onderwijs. Het
onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle leerlingen. We blijven ons houden aan de
hygiëneregels op school en de lessen worden zoveel mogelijk op school en volgens rooster gegeven.
Lukt dat niet, dan zorgen we ervoor dat er (digitale) mogelijkheden zijn om de lesstof in te halen.

Hybride onderwijs
Inleiding
Aansluitend op de landelijke ontwikkelingen en maatregelen omtrent COVID-19, voorzien we dat
steeds meer docenten of leerlingen thuis komen te zitten. Dit betekent dat wij online lessen
intensiveren en vragen hiervoor uw begrip en ondersteuning.
Fysiek onderwijs versus online onderwijs
Het online onderwijs, in het geval dat de leerling of docent thuis zit, is in wezen niet te vergelijken
met de levende lessen waarin de uitwisseling en verbinding een centrale rol spelen. In eerste
instantie heeft online onderwijs tot doel om de leerling te laten aanhaken bij de lesstof en structuur
te bieden tijdens het thuiswerken. Bovendien brengt het de leerling in contact met de docent om
instructie en feedback te krijgen en om vragen te kunnen stellen. Daarnaast voorkomt het dat lessen
uitvallen, omdat docent niet op school mag verschijnen.
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Voor de veiligheid van zowel leerlingen als docent kiezen we er voor om de docent de regie te laten
houden in het onderwijsproces. Het voeren van discussies rondom gevoelige thema’s, het aangaan
van maatschappelijke discussies en het voeren van uitdagende onderwijsleergesprekken hoeven niet
online gedeeld te worden. De docent heeft altijd controle over het beeld en geluid en kan deze
functies te allen tijde uitzetten. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen geluid- en beeldopnames
te maken.
Communicatiemiddelen
Voor alle leerlingen, zowel degenen die thuis zitten als degenen die fysiek onderwijs in school volgen,
maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen:
 Somtoday: registratie van het huiswerk en eventueel ontvangen van nadere instructies en/of
berichten van vakdocenten.
 Itslearning: voor studiemateriaal en studieplanners.
 Ms-Teams: voor het volgen van online lessen.
 School-mail: als primair communicatiemiddel met school en docenten.
Scenario’s:
Scenario 1: Leerling thuis, docent voor de klas.
Leerlingen die thuis op afstand lessen willen volgen:
 Melden zich bij hun docenten via school-mail waarin ze vermelden vanaf en tot aan welke
datum ze verwachten thuis lessen te volgen.
 Zorgen bij online lessen dat ze actief meedoen, dus normaal achter een bureau in een rustige
omgeving.
 Zorgen dat ze bij online lessen ruim op tijd via MS-Teams zijn ingelogd. Er vindt zoals altijd
registratie op aanwezigheid plaats en verzuim wordt genoteerd.
 Blijven bij online lessen de volledige les ingelogd.
 Stellen vragen bij online lessen aan het eind van de les.
Scenario 2: Leerling in de klas, docent thuis
Wanneer een docent in de verplichte thuissituatie online lesgeeft:
 Docent stuurt uitnodiging via MS-Teams aan zijn leerlingen.
 De leerlingen zorgen dat ze een laptop en earphones bij zich hebben. Indien de leerling niet
beschikt over een laptop, kan er één in bruikleen worden aangevraagd via de mentor.
 De leerlingen volgen de les in het lokaal conform het rooster.
Scenario 3: Lockdown
 Docent geeft les via MS-Teams met dien verstande dat in ieder geval de les gezamenlijk
wordt aangevangen en afgesloten. De presentie wordt geregistreerd op een bepaald
moment gedurende de les.
 Leerling volgt lessen conform het rooster.
 Leerlingen zorgen dat ze actief meedoen, dus normaal achter een bureau in een rustige
omgeving.
 De docenten LO en drama zullen zoveel mogelijk proberen, toch op de één of andere manier
fysieke lessen aan te blijven bieden. Uit de leerlingenenquête is namelijk gebleken dat
contact met klasgenoten als het grootste gemis werd ervaren tijdens de lock-down.
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Subsidie voor achterstanden als gevolg van Corona-lockdown
Het Sint-Maartenscollege heeft een subsidie aangevraagd om extra onderwijs te kunnen verzorgen
voor leerlingen die door de Corona-lockdown van maart tot juni 2020 achterstanden hebben
opgelopen.
In september hebben alle secties een analyse opgesteld met betrekking tot waarvoor extra aandacht
in het onderwijsprogramma moet komen. Aangezien het bedrag beperkt is, zullen we afwegingen
moeten maken.
We hebben prioriteit bij de examenklassen gelegd. Deze leerlingen hebben nog maar een paar
maanden om alle verplichte examenstof te beheersen. De achterstanden die in de
onderbouwklassen zijn ontstaan, kunnen we de komende jaren in het reguliere programma nog
wegwerken.
We zijn nu bezig met het organiseren van een rooster, buiten de reguliere onderwijstijd, want dat is
de voorwaarde voor de subsidie. Dus op tussenuren en/of na schooltijd worden er effectieve extra
lesmomenten gepland, die bij voorkeur door de eigen docent worden gegeven, want deze kent de
leerlingen en de leerstof.
Leerlingen die een uitnodiging voor deze extra lessen ontvangen, worden verwacht deel te nemen
aan deze extra lessen en deze mogelijkheid en extra tijdsinvestering van hun docenten benutten, om
zo de kans op succes bij het eindexamen te vergroten.
Indien we nog budget over hebben, zullen we vervolgens de voor-examenklassen in een programma
opnemen. Die hebben gelukkig iets meer tijd tot hun beschikking. De subsidie mag gedurende het
gehele schooljaar ingezet worden.
We zullen bijtijds laten weten welke leerlingen en welke vakken in de programma’s worden
opgenomen.

Mondkapjes
Zeer waarschijnlijk zal vanaf 26 oktober aanstaande van overheidswege de mondkapjesplicht worden
ingevoerd. Tot op heden heeft onze school een dringend advies rond het dragen van mondkapjes
gevolgd. We vragen onze leerlingen en docenten mondkapjes te dragen, maar handhaven hier tot op
heden niet op.

Schoolregels buiten het schoolplein
De laatste tijd ontvangen we helaas veel klachten van onze buren over groepen leerlingen die tijdens
de pauzes maar ook na schooltijd bij portieken en voordeuren hangen en daar overlast veroorzaken.
Wij brengen hier de schoolregel in herinnering, dat de klassen die het plein mogen verlaten in de
pauzes, geacht worden geen overlast te veroorzaken door zich bij portieken en trappen op te
houden. Wij vragen hier rekening mee te houden. We zullen hierop handhaven, omdat er sprake is
van overtreding van de schoolregels.
We suggereren om de Groene Loper te gebruiken door leerlingen, daar heeft niemand er last van en
er zijn bankjes genoeg.
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Lesuitval
Op dinsdag 27 oktober worden verschillende docenten onderbouw geschoold in Loopbaan Oriëntatie
Begeleiding (LOB), dit veroorzaakt voornamelijk lesuitval in de leerjaren 1 en 2.
De studiedag die gepland stond voor donderdag 29 oktober komt te vervallen. Naast regulier
onderwijs zal een aantal docenten worden geschoold, dit veroorzaakt enig lesuitval voor alle
leerjaren.

Overlast tijdens de toetsweek
Tijdens een toetsweek proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat geluid van binnen het
schoolgebouw te beperken.
In de herfst toetsweek, heeft de onderbouw regulier les en heeft de
bovenbouw toetsen. Dit wringt enigszins, omdat er leswisselingen zijn en
pauzes voor de onderbouw. Daarnaast komt dat we in de huidige Corona
tijd, lokalen nog steeds dermate moeten luchten, dat we niet met dichte
deuren en ramen mogen opereren. In de eerstkomende toetsweken,
hebben alle lagen toetsen en ervaren daarom veel minder interne overlast.
Helaas hebben we geen grip op geluid dat van buitenaf komt, zoals overlast
door gemeentereiniging en bouwverkeer. We spreken de instanties erop
aan, maar hebben helaas niet echt invloed.

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?

4

Model European Parliament (MEP)
Vanwege de coronamaatregelen afgelopen mei kon de Limburgse MEP-conferentie niet doorgaan.
MEP-Limburg heeft ter vervanging een verkorte conferentie georganiseerd op 2,3 en 4 september jl.
Na verschillende selectierondes zijn Nassim Ben Hamidou, Ole van Hooren en Mieke Laven
geselecteerd om deel te nemen aan deze kleine conferentie.

De conferentie zag er iets anders uit dan normaliter: de eerste
twee dagen konden de activiteiten via MS Teams worden
gevolgd. De laatste dag vond als vanouds plaats in de prachtige
Statenzaal van het Gouvernement: ook in formele kleding maar
wel mét mondkapje. Onze MEP-leerling van vorig jaar Viggo
van de Berg was uitgenodigd om als commissievoorzitter deel
te nemen aan de conferentie.
Complimenten voor het enthousiasme en het harde werk van
het viertal!
Ook de nationale conferentie van 21 tot en met 25 maart
september zag er dit jaar anders uit. In plaats van af te reizen
naar Den Haag om te debatteren in de zaal van de Eerste
Kamer, bleven alle leerlingen in hun provincie.
V.l.n.r Viggo, Ole, Mieke en Nassim

Voor de Limburgers betekende dit samen in een hotel in
Maastricht. De meppers van ieder provincie vormden
samen een commissie. Een week lang werd er hard
gewerkt aan de perfecte resolutie om deze de verdedigen
op dag vijf. Van onze school nam alleen Viggo deel aan
deze week. Hij had de belangrijke rol de Limburgse club
tijdens de vergaderingen voor te zitten.
Dat is hem uitstekend gelukt!
We bedanken al onze deelnemers voor hun inzet.
Chapeau!
Voor meer MEP-nieuws ga naar www.meplimburg.nl
Gody Philippen, Schoolcoördinator Sint-Maartenscollege
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Figuur 2: Uitreiking certificaten na de nationale
conferentie

Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,
Onze kinderen gaan inmiddels alweer een paar weken ‘gewoon’ naar school. Ze zijn misschien al aan
het blokken voor de toetsweek en dan is het alweer herfstvakantie. Niets bijzonders, als u het zo
leest. Maar we weten inmiddels allemaal dat dat niet meer zo gewoon is. Het zijn roerige tijden, ook
in onderwijsland. Van de leerlingen en docenten wordt veel aanpassingsvermogen gevraagd en ze
doen allemaal hun uiterste best om het leren en lesgeven zo ‘normaal’ mogelijk door te laten gaan.
Ook wij, als ouders, zijn ineens op een heel andere manier betrokken geraakt bij het onderwijs toen
onze kinderen ineens de hele dag thuis waren. Maar ook nu: omdat ze misschien thuis in quarantaine
zijn, zelf ziek zijn of zich bijvoorbeeld zorgen maken over gemiste lessen.
Landelijk staat ouderbetrokkenheid op dit moment weer hoog op de agenda. Als ouderraad
realiseren we ons dat alle ouders op hun eigen wijze en naar eigen vermogen willen bijdragen aan de
periode tussen brugklas en eindexamen van hun zoon of dochter. Dat kan door lid te worden van de
ouderraad maar ook thuis bent u een belangrijke factor. Graag horen wij dan ook van u wat u
belangrijk vindt.
De ouderraad vergadert 6 keer per jaar met de directie en uw mening en inbreng is daarbij heel
waardevol. Ook zullen wij dit jaar weer een thema-avond voor ouders organiseren en nodigen we u
van harte uit om bij schoolactiviteiten de helpende hand te bieden. De doelstelling van onze
ouderraad is dan ook het voor ouders mogelijk maken om bij te dragen aan de kwaliteit van het
onderwijs en de leefbaarheid van de school. Met betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit
proberen we de belangen van ouders en leerlingen te behartigen en bij te dragen aan een optimale
communicatie tussen school en ouders.
Om onze activiteiten wat meer zichtbaar te maken zullen we u in deze nieuwsbrief na iedere
ouderraadvergadering op de hoogte brengen van de actuele onderwerpen. Ook ons nieuwe logo
draagt hopelijk bij aan onze zichtbaarheid. Het is ontworpen door de heer Rondagh, de opa van één
van onze leerlingen. Een mooi voorbeeld van (groot)ouderbetrokkenheid, waarvoor natuurlijk onze
hartelijke dank.
Wilt u lid worden van de ouderraad of eens vrijblijvend meekijken? Heeft u tijd om te helpen bij
activiteiten, zoals de kerstviering of diploma-uitreiking, of heeft u vragen, opmerkingen, zorgen,
leuke ideeën of tips? Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar op ouders.smc@gmail.com en kijken uit
naar uw reactie!
Hartelijke groeten,
Nynke Breeuwsma, Marielle Goossens en Shirley Schoonderwaldt
dagelijks bestuur OR SMC
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Facebookpagina
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/

Instagram
Volg onze Instagrampagina smc.mhv
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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@sintmaartenscollege.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@sintmaartenscollege.nl Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
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