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Schoolregels Sint-Maartenscollege 

Onderstaand treft u de aangepaste schoolregels aan van onze school. We vragen van u als 
ouders/verzorgers deze met uw zoon/dochter door te lezen. Op school gaan we ervanuit dat 
leerlingen deze regels kennen en worden ze er ook, bij het niet nakomen, op aangesproken. 

 
Algemene regels Sint-Maartenscollege: 

1. Je gedraagt je correct tegenover je medeleerlingen en alle personeelsleden; opdrachten van 
 docenten en leden van het onderwijs ondersteunend personeel volg je zondermeer op. Ben 
 je het met een opdracht niet eens, dan voer je hem toch uit en wend je je daarna tot je 
 teamleider. 
2. Je hebt altijd het leerlingenpasje bij je zodat je dat desgevraagd kunt tonen en je kunt 
 identificeren.  
3. In het gebouw, op het schoolterrein en in een omtrek van 200 meter rondom de school mag 
 niet gerookt worden. Het is verboden om (soft) drugs en alcohol bij je hebben, te gebruiken 
 of te verstrekken aan anderen. Dit geldt ook voor, tijdens en na schooltijd voor het gebied 
 rond de school. In voorkomende gevallen schakelen we de politie in. 
4. Gokken op school doe je niet, dus ook niet kaartspelen met inzet van geld. 
5. Ook mag je geen voorwerpen bij je hebben die wettelijk vallen onder de categorie verboden 
 voorwerpen, zoals laserpennen, vuurwerk, wapens of alles wat daaraan kan worden 
 gelijkgesteld. Deze voorwerpen nemen we in beslag en overhandigen we aan de politie. Bij 
 overtredingen die vallen onder het strafrecht behoort schorsen en/ of van school 
 verwijderen tot de mogelijke maatregelen die de school kan nemen. 
 
Pauzes en tussenuren: 
 

1. Tijdens de pauzes verblijven de klassen 1 en 2 buiten op het schoolplein-Zuid. Bij slecht weer 
verblijven de klassen 1 in de kantine en leerjaar 2 in de aula. De klassen 3 en hoger verblijven 
buiten op het schoolplein-Noord en bij slecht weer in de bovenaula. 

2. Zit je in klas 3 of hoger dan mag je tijdens de pauzes en in tussenuren het schoolplein 
verlaten. Hierbij veroorzaak je geen overlast voor de buurtbewoners. Deze regel is 
momenteel niet van kracht gezien de aangescherpte maatregelen Corona. Zie verderop in 
deze nieuwsbrief. 
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3. De liften in het gebouw zijn bedoeld voor personeel en bezoekers. Wanneer een leerling 
door omstandigheden geen gebruik kan maken van de trap, dan kan hij/zij via de receptie  
een pasje krijgen waarmee hij/zij het recht heeft om de lift te gebruiken. Eén andere leerling 
mag mee in de lift als assistent. 

 
Schoolgebouw en –terrein: 
 
1. Toegang tot de school voor leerlingen verloopt via de ingang aan het Thorbeckeplein of de 
 ingang aan de Prof. Pieter Willemsstraat. Je zet je fiets in een fietsenrek. Kom je met de 
 brommer/scooter dan stal je je voertuig op de daarvoor bestemde plek. In verband met de 
 veiligheid van anderen mag je niet fietsen en op je bromfiets rijden op het schoolplein. Het 
 parkeerterrein tegenover het schoolgebouw is uitsluitend bestemd voor personeel en 
 bezoekers van het Sint-Maartenscollege. 
2.  Voor 08.25 uur, tijdens de pauzes en na je laatste les mag je niet in de gangen verblijven. 
3.  In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer. Dit wil zeggen dat na les 1, 3 en 5 en dus bij 
 het begin van les 2, 4 en 6 het verkeer als volgt is geregeld: via het stenen trappenhuis-noord 
 lopen we alleen naar boven en via het stalen trappenhuis-zuid alleen naar beneden. 
4. Afval gooi je in de daarvoor aanwezige prullenbakken.  
5. Voor het maken van foto- en geluidsopnamen is de AVG wet van toepassing en is dus alleen 
 toegestaan met toestemming van de gefotografeerde. 
 
Aangescherpte schoolregels – COVID-19: 
 
1. Vanaf 5 november 2020 draagt iedereen een mondkapje buiten de les. 
2. Leerlingen mogen pas naar de lokalen als de bel gaat, niet eerder, zodat docenten de 
 mogelijkheid krijgen vóór hen naar de lokalen kunnen gaan. 
3. 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. 
4. Leerlingen blijven op 1,5 meter afstand van volwassenen. 
5. Volwassenen blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. 
6. We wassen regelmatig en grondig onze handen, niezen/hoesten in de elleboog.  
 Bij klachten kom je niet naar school: bekijk de beslisboom van het RIVM. 
 
Voor meer toelichting kunt u de “Schoolgids 2020-2021” op onze website raadplegen. 
 

 
Kantine tijdelijk dicht 

 
De kantine zal vanaf aanstaande maandag, 9 november, tijdens de pauzes gesloten zijn. De reden 
hiervoor is dat er teveel leerlingen tegelijk in deze ruimte zonder ventilatie verblijven, waardoor we 
de hygiënische veiligheid niet kunnen handhaven. 
 
Zoals we al eerder aangegeven hebben sturen we de leerlingen zoveel mogelijk naar buiten, de frisse 
lucht in, waar de kans op onderlinge besmetting kleiner is. Alleen wanneer het regent zullen we 
leerlingen verdeeld over de kantine of aula binnen opvangen.  
 
De catering zal dan ook niet beschikbaar zijn zolang deze maatregel van kracht is, dit betekent dat je 
zelf voldoende eten en drinken moet meenemen. 
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Vrijwillige Ouderbijdrage 2020-2021 
 
Ieder jaar vraagt de school aan ouders/verzorgers een financiële bijdrage voor materialen en 
activiteiten die als “extra” naast het onderwijsaanbod georganiseerd worden. Denk aan 
mentoractiviteiten aan het begin of einde van het schooljaar, bijzondere leermiddelen, e.d.  
 
Ook uitstapjes en excursies vallen hier normaliter onder. Gezien de corona-maatregelen is daar op 
dit moment geen zicht op wanneer deze  plaats kunnen vinden. Deze activiteiten zijn voorlopig dus 
ook niet ingepland. 

 
Deze bijdrage wordt geregeld onder de titel “Vrijwillige ouderbijdragen”. Dat betekent dat wij als 
school een bijdrage aan u als ouders/verzorgers mogen vragen, maar dat betalen ervan niet verplicht 
is. De activiteiten worden aan alle leerlingen aangeboden en alle leerlingen mogen er ook aan 
deelnemen.  
 
Vanaf volgend schooljaar gaat hiervoor in Nederland een extra wet van kracht, die uitsluiting van 
leerlingen voor de extra activiteiten verbiedt. Het Sint-Maartenscollege onderschrijft dit 
uitgangspunt en wil ervoor zorgen dat alle leerlingen deel kunnen nemen. Om alle activiteiten door 
te kunnen laten gaan, hebben we voldoende financiële bijdragen door u als ouders/verzorgers nodig. 
Deze activiteiten worden namelijk niet door de normale scholen-bekostiging gedekt.  
Onderwijs is gratis voor alle leerlingen. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte 
onderwijsdeel en daarom is de ouderbijdrage essentieel voor het door laten gaan hiervan. 

 
In de bijlage staat zowel voor de onderbouw- als bovenbouwklassen het overzicht van de gewenste 
bijdragen voor dit schooljaar. In overleg met de oudergeleding van de MR van de school  is deze 
Vrijwillige Ouderbijdrage voor 2020-2021 vastgesteld.  
 
U ontvangt binnenkort van onze Financiële Administratie een verzoek om aan te geven voor welke 
extra activiteiten en middelen u een bijdrage wenst te betalen. U gaat daarna via de Financiële 
Administratie ook een betalingsverzoek ontvangen.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 

 
Leerlingenraad 

 
Heeft u vragen of suggesties voor de leerlingenraad: 
hun mailadres is: leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl  
 

  @leerlingenraadsmc.  

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? 

mailto:leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl
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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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