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Nieuwjaarsgroet 
 
De tweede lockdown in het Coronatijdperk is een feit. We zullen dinsdag 12 januari naar verwachting 
meer horen over de plannen van de regering met betrekking tot de toekomstige weken. We hebben 
veel respect voor onze leerlingen, die in deze moeilijke tijden het hoofd boven water proberen te 
houden. Ze werken zo goed als ze kunnen in deze omstandigheden. Ze blijven positief, maar 
gemakkelijk is het niet altijd en dat weten we.  
 
Ondanks dat we in de tweede schoolsluiting zitten, zijn we 2021 met goede moed van start gegaan. 
Inmiddels hebben bijna alle docenten een nieuw laptop ontvangen, met camera en geluid. Aangezien 
de examenkandidaten vanaf deze week fysiek aanwezig zullen zijn op school, zullen de docenten die 
aan de examenklassen lesgeven, voor het grootste gedeelte vanuit school onderwijs geven.  
 
Met onze kritische leerlingen, die ons continue bij de les houden en hun meedenkende ouders, die 
ons tal van suggesties aanreiken en ons zo nu en dan een hart onder riem steken, verwachten we ook 
deze lockdown redelijk door te komen.  
 
We gaan daarom het nieuwe jaar in met vertrouwen, met de hoop op betere tijden en een einde aan 
de pandemie. 
 
Het voltallige personeel van het Sint-Maartenscollege wenst u allen een voorspoedig 2021. 
 

 
Voorlopig online onderwijs tot 18 januari 2021 

 
 
Laat het duidelijk zijn: we missen jullie! Wat ons betreft is deze nieuwe schoolsluiting zo snel als 
mogelijk over en kunnen we elkaar weer op school ontmoeten. 
 
Helaas zullen we ons de komende weken via schermen moeten behelpen. Dat vraagt ook van jullie 
kant je medewerking om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Een belangrijke tip daarbij: doe net 
of je toch naar school gaat. Dus sta op tijd op, kleed je aan, richt je werkplek in en zorg dat je klaar zit 
voor je schooldag. Dat is het voor jou een teken dat je met je lessen bezig bent en blijft het verschil 
met privé tenminste duidelijk. 
 
We vragen jullie ook om, zeker aan het begin en aan het einde van de lessen, en wanneer de docent 
erom vraagt, je camera te benutten en echt even visueel contact met elkaar te maken. Voor ons is dit 
belangrijk om de aanwezigheidsregistratie betrouwbaar uit te kunnen voeren.  
 
Vanaf morgen, woensdag 6 januari, zijn de eindexamenleerlingen van Havo 5 en Vwo 6 weer op 
school aanwezig om daar hun lessen te volgen. In Somtoday vinden zij hun rooster en bijbehorend 
lokaal terug. Ook de extra ondersteuningslessen die voor de vakantie waren opgestart, worden vanaf 
morgen weer gewoon op school gegeven. 
 



Mocht je de komende tijd behoefte hebben om een docent te spreken over iets waar je mee zit of 
gewoon, even bijkletsen over iets, weet dan dat er een groep docenten voor je klaar staat die je 
hiervoor kunt benaderen. Je kunt kiezen uit één van de onderstaande docenten: 
 
De heer (Roel) Keulen 
De heer (Gerard) Klingenstijn 
De heer (René) Lem 
Mevrouw (Sanne) Mols 
Mevrouw (Kim) Starmans 
De heer (Benoît) Vliegen 
Mevrouw (Marjo) de Vries 
 
We wensen jullie en jullie ouders/verzorgers weer veel succes en ook wel sterkte met het 
thuiswerken, wetende dat het niet altijd makkelijk is om dit met elkaar te organiseren. 
 
Tot binnenkort! 
 

Fiets- en scooterstalling 

 
Na de kerstvakantie, vanaf de eerste schooldag in 2021, is de aanpassing van de scooter en 
fietsenstalling geheel gereed. 
 
Scooterrijders rijden vanaf dan niet meer via het schoolplein naar de scooterstalling,  maar via de 
ingang naast de fietsenstalling van het personeel. De ketting is nu weggehaald! 
 
Alle(!) 5e klassen Havo en de 5e en 6e klassen Vwo stallen hun fietsen in 2021, in de nieuwe stalling 
aan de voorzijde van onze school, aan de Noormannensingel, en dus NIET meer op de 
schoolpleinen!! 
 
De onderbouw en alle 4e klassen stallen hun fiets in de daarvoor bestemde rekken op de 
schoolpleinen en achter de gymzaal en dus NIET in de nieuwe stalling aan de voorzijde van de school.  
 
In de nieuwe fietsenstalling is er een eenrichtingsverkeer. Ingang aan de zuidzijde en uitgang aan de 
noordzijde, naast de hoofdingang. Deze nieuwe fietsenstalling is voorzien van frame beugels (1 
beugel is voor 2 fietsen) waar je de fiets netjes tegenaan kunt zetten en met een extra slot aan vast 
kunt maken. 
 
Onjuist gestalde fietsen en fietsen die niet in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst zullen 
worden verwijderd en aan de ketting gelegd. Wellicht ten overvloede willen wij er tevens nogmaals 
op attenderen dat er zowel in de nieuwe fietsenstalling en op de schoolpleinen NIET wordt gefietst 
maar gelopen. 
 

Leerlingenraad 

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

  @leerlingenraadsmc.  
 

mailto:leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl


 

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? 
De meest actuele jaarplanning is bijgevoegd. 
 

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/


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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