
 

Maastricht, 30 oktober 2020 

 

Betreft: Onderwijsresultaten periode 1 schooljaar 2020-2021 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

Beste leerlingen,  

 

Het schooljaar 2020-2021 is alweer 10 weken oud en wij informeren u graag over de onderwijsresultaten van 

uw kind tot nu toe. Daarvoor hanteren wij diverse mogelijkheden: 

 U kunt als ouders/verzorgers voortdurend 24 uur per dag 7 dagen per week via Somtoday het verloop 

van gegeven cijfers volgen (onder het kopje “Cijfers”).  

Door de kop “Cijferoverzicht” aan te klikken, ziet u een cijferoverzicht van dit jaar tot heden. Door op 

een “Vak” te klikken, en na het openen van de pijltjes, kunt u de details van dit vak zien. 

 Voor volgende week dinsdag 3 tot en met donderdag 5 november staan de mentorgesprekken 

gepland tussen ouders/verzorgers en mentor van uw zoon/dochter. Wanneer de school reden ziet, op 

basis van de resultaten van de leerling tot nu toe, om hierover met u als ouders/verzorgers het 

gesprek te voeren, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een online-gesprek met de mentor. 

 Wanneer u als ouder/verzorger geen uitnodiging hiervoor ontvangt, dan is er van ons uit geen reden 

tot ongerustheid over de schoolvorderingen. We merken wel dat de effecten en gevolgen van de 

eerste en huidige Corona-periode veel met leerlingen doet. De gevolgen zijn soms in de privésfeer 

ingrijpend. Wij hebben daar als school niet altijd zicht op. Leerlingen uiten dit ook niet altijd, maar het 

kan wel van invloed zijn op hun functioneren en de schoolprestaties. Mocht u graag, in een gesprek 

met de mentor, de situatie rond uw kind bespreken, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te 

nemen met de mentor van uw kind. 

 In heel Nederland is er op de een of andere wijze een negatief effect voelbaar in het onderwijs als 

gevolg van de schoolsluiting in maart-juni. Om dit te kunnen aanpakken, zijn er subsidies beschikbaar 

gesteld waarmee extra onderwijsmomenten georganiseerd kunnen worden. Ook op onze school gaan 

we hiermee binnenkort starten. Er is geïnventariseerd in welke groepen en bij welke vakken de nood 

het hoogst is en niet in de reguliere lessen opgevangen kan worden. Hiervoor komt een extra 

programma beschikbaar, waarvoor groepen leerlingen gericht uitgenodigd gaan worden. Deze extra 

lessen zullen zoveel als mogelijk door de eigen docent verzorgd worden, zodat de aansluiting bij het 

reguliere onderwijsprogramma gegarandeerd blijft.  

Als uw kind hiervoor geen uitnodiging ontvangt, betekent dat dus dat de school geen aanleiding ziet 

om deze extra lessen te volgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de teamleiders van het Sint-Maartenscollege 

 

Paula Corsten 

Directeur Sint-Maartenscollege 


