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Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen,  
 

Historische aanmeldingen 
 
Elk jaar is het voor alle scholen weer spannend hoeveel 
aanmeldingen ze zullen ontvangen voor het nieuwe schooljaar.  
 
De open dag is daarom één van de hoogtepunten van het jaar, 
waarop de school zich zo goed mogelijk presenteert. Dit jaar 
werden we door de Corona situatie gedwongen ons voor het 
eerst in de geschiedenis online te presenteren, wat natuurlijk de 
spanning voor de aanmeldingen nog doet verhogen; het is 
moeilijk in te schatten hoe aspirant leerlingen zullen gaan 
reageren op deze online presentaties. 
  
De kracht van deze online open dag was echter dat de voltallige SMC-gemeenschap hierbij betrokken was. 
De bijdrage van leerlingen en docenten aan het maken van de filmpjes, het door de ouders te woord staan 
van aspirant leerlingen en hun ouders en uw bijdrage aan het delen van onze berichten en filmpjes op 
social media, heeft geleid tot een historisch groot aantal aanmeldingen tot nu toe.  
 
Wij willen u allen dan ook heel hartelijk danken voor al uw hulp en steun aan ons Sint-Maartens! 
 

Planning onderbouw  
 
Toetsweek 
Voor alle eerste en tweede klassen en voor de klassen Havo 3 en Vwo 3 is de toetsweek uitgesteld naar de 
periode van 12 tot en met 19 april 2021. Wij wensen onze leerlingen een goede voorbereiding toe en alvast 
heel veel succes! 
 

Oudergesprekken 
Deze vinden vlak na de meivakantie plaats, te weten op maandag 17, dinsdag 18,  woensdag 19 of 
donderdag 20 mei. De mentor bespreekt dan het preadvies met u en uw kind.  
Voor de 3e klassen zal tevens de profielkeuze onderwerp van gesprek zijn.  
 
Pré-advies en bevordering 
Vooruitlopend op het definitieve advies wordt door mentor en vakdocenten het pré-advies bepaald. Het 
pré-advies geeft een indicatie over de bevordering naar het volgende schooljaar. Aan het eind van het 



schooljaar volgt dan het uiteindelijke bevorderingsadvies. Dit advies is bindend. 
 
Uitgangspunt van een verlengde brugperiode is dat een leerling twee jaar in de afdeling blijft waarin hij/zij 
bij toelating is geplaatst. Resultaten aan het einde van het eerste schooljaar kunnen echter reden zijn tot 
doorstroom naar een andere afdeling. De docentenvergadering beslist hierover. 
 
Voor de exacte bevorderingsnormen verwijzen wij u graag naar de schoolgids op onze website. 
 
Buitenlesactiviteiten 
Normaal staan in de maanden april en mei veel van onze buitenlesactiviteiten op het programma. Gezien 
de omstandigheden zijn veel van deze activiteiten komen te vervallen. Voor klas 1 en 2 zijn wij voornemens, 
uiteraard binnen de geldende coronamaatregelen,  een sport- en speldag te organiseren. Deze zal naar alle 
waarschijnlijkheid in de maand mei worden gepland. U wordt hier nader over geïnformeerd. 
 

Planning bovenbouw 
 
Inhalen T-toetsen uit periode 1 & 2  
De T-toetsen die vanwege de lockdown nog moeten worden ingehaald of herkanst uit periode 1 & 2 zullen 
op donderdag 15 april aanstaande en voor een enkel individueel geval op 16 april worden afgenomen.  
 
Pré-advies 
In de resultaatbesprekingen die na deze toetsweek plaatsvinden wordt door docenten het pré-advies 
geformuleerd. Iedere leerling krijgt een voorlopig advies voor plaatsing in het volgende studiejaar. Aan het 
einde van het schooljaar volgt het uiteindelijke advies. Dit advies is bindend. 
 
Oudergesprekken 
Deze vinden vlak na Pasen plaats, te weten op dinsdag 6, woensdag 7 of donderdag 8 april aanstaande. De 
mentor bespreekt het pré-advies van de risicoleerlingen met de leerlingen en de ouders/verzorgers op deze 
data. De niet-risico leerlingen ontvangen het pré-advies schriftelijk, waarover, indien gewenst, altijd een 
gesprek met de mentor kan worden gevoerd. U wordt hier ter zijner tijd voor uitgenodigd. 

 

Somtoday 
 

Somtoday is momenteel niet toegankelijk vanwege de toetsweek voor de 
bovenbouw. Omdat we helaas het systeem niet kunnen splitsen in onder- 
en bovenbouw, staat dus het volledige systeem dicht tot aan 
dinsdagmiddag. Onze excuses voor het ongemak. 
 
 

 
 
Motivatie 
 
Wij ontvangen de laatste tijd regelmatig berichten van ouders waarin ze hun zorgen uiten over de 
motivatieproblemen bij hun kinderen. We realiseren ons in welke moeilijke situatie onze jeugd zich 
bevindt; we worden er elke dag mee geconfronteerd. Het gebrek aan bewegingsvrijheid, sociale contacten, 
uitgaan, kortom de dingen die het leven leuk en aangenaam maken, moeten we allemaal ontberen.  
 
Voor onze leerlingen duurt het allemaal verschrikkelijk lang en we hebben veel respect voor hoe ze zich 
toch kranig door deze periode heen slaan. Er wordt gelachen in de gang, gekeet op het schoolplein en gaat 
een groot deel in de pauze gewoon naar de supermarkt aan de overkant, zoals vóór Corona het geval was. 
 



Toch is het lastig om de leerlingen zowel thuis als hier op school 
te motiveren de moed erin te houden. Collega’s met kinderen in 
deze leeftijd, ervaren het thuis eveneens. Gelukkig mogen de 
leerlingen nu weer naar school. Door de lessen in de kleinere 
groepen voor de klassen 1-5 heerst er een andere sfeer. Het 
fysieke onderwijs heeft zoveel meer meerwaarde dan online 
lessen. Tegelijkertijd moet er natuurlijk wel gewerkt worden, 
moeten hiaten worden aangevuld en de leerdoelen zo goed als 
mogelijk toch worden behaald.  
 
Voor u als ouders/verzorgers en ons op school is het voortdurend balanceren tussen motiveren, zonder te 
pushen en de leerlingen te laten inzien, dat de hele situatie daadwerkelijk van tijdelijke aard is en er écht 
een einde aan komt, ofschoon wij dat licht aan het einde van de tunnel ook nog niet kunnen zien.  

 
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. 
 


