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Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen,  
 

 
Determineren - versterken – bevorderen 
 

 
Bindend bevorderingsadvies 
Aan het eind van dit schooljaar, zal in 
tegenstelling tot vorig jaar, weer gewoon worden 
gewerkt met een bindend bevorderingsadvies. 
Ons is helaas gebleken dat in het voorgaande 
jaar, waarbij in opdracht van het Ministerie de 
professioneel gegeven adviezen niet bindend 
mochten zijn en derhalve niet opgevolgd hoefden 
te worden, de betreffende leerlingen het kind 
van de rekening zijn geworden - met alle 
gevolgen van dien.  
 
Onderbouw 
Het is onze taak om vooruit te kijken. Daarom 
zullen we in de onderbouw duidelijk moeten 
vaststellen – determineren - welk niveau 
(definitief) de meeste kans op een succesvol 
vervolg heeft voor onze leerlingen. Een gedegen 
determinatie dient tevens een doorstroom naar 
een ander niveau binnen of juist buiten onze 
school. Tijdens de oudergesprekken krijgt u als 
ouder het pré-advies van de mentor. Dit pré-
advies wordt later schriftelijk bevestigd.  
 
Voorexamenklassen 
Eenmaal aangekomen in de voorexamenklassen 
mogen we er vanuit gaan dat de meeste 
leerlingen op het niveau zitten waar ze horen en 
dat de  determinatie succesvol was. We zien in 

deze groep echter dat nogal wat leerlingen de 
stof het afgelopen jaar niet optimaal tot zich 
hebben kunnen nemen vanwege de twee 
lockdowns. Hierdoor is de leerstof soms niet 
verwerkt, waardoor hiaten zijn ontstaan.  
 
Versterken 
Het huidige fundament zal dus moeten worden 
verstevigd, voordat ze het examenjaar ingaan en 
met oog op de vervolgstudie en het leven dat 
voor hen ligt. Dit betekent dat ze in een 
versterkingsjaar - want zo willen we het noemen, 
en zo wensen de leerlingen het ook te noemen - 
nog een keer de kans krijgen om de stof op een 
normale manier tot zich te nemen en te 
verwerken.  
 
We willen er met klem op wijzen dat hier niet 
gesproken wordt van doubleren, omdat de stof 
dus niet goed is gearriveerd. Bij doubleren wordt 
de stof nogmaals doorlopen; in dit 
versterkingsjaar wordt de stof voor sommige 
leerlingen voor het eerst pas goed verwerkt en 
opgeslagen. 
 
Dit betekent dus dat het docententeam, zoals te 
doen gebruikelijk, beslist of een leerling een 
versterkingsjaar nodig heeft, of direct naar het 
examenjaar doorstroomt. 

 
 



 
Examens: Stilte s.v.p.! 
 
Aanstaande maandag, 17 mei, start het Centraal Schriftelijk Eindexamen, dat dit 
jaar gelukkig weer doorgaat. Binnen het gebouw en op het schoolplein zullen 
maatregelen worden getroffen om rust te handhaven.  
 
Mogelijk zullen de niet- examenkandidaten daarvan hinder ondervinden, maar zij 
zullen op hun beurt in de toekomst dezelfde rust tijdens hun examens op prijs 
stellen. 

 
 
 
Uw mening telt! 
 
Na de meivakantie krijgt u via de mail een link om 
een enquête in te vullen. De zogenaamde 
oudertevredenheid-enquête. In deze enquête 
worden vragen gesteld over onder andere 
kwaliteit, veiligheid, communicatie etc. Wij 
vragen u om hier even de tijd voor de nemen, 
want uw mening telt! 
 
De uitkomst van deze enquête wordt dit jaar 
gepubliceerd door de Inspectie van het Onderwijs 
in Vensters voor Verantwoording. Deze site geeft 
een doorkijk waar het Sint-Maartenscollege voor 
staat en hoe we het doen. Verder gebruiken wij 
de enquête om processen tegen het licht te 

houden en te optimaliseren, indien nodig. 
 
Ook onze leerlingen en medewerkers vragen wij 
een enquête in te vullen. De leerlingen vullen de 
enquête (leerling tevredenheid) in tijdens 
mentorlessen en onze medewerkers krijgen een 
link/uitnodiging (medewerkers tevredenheid) via 
de mail. 
 
Om een goed beeld te creëren zien we graag dat 
deze enquêtes massaal worden ingevuld.  
In ieder geval bij voorbaat hartelijk dank! 
 

 

 
 
Euriade project 
 
Onze school doet al jaren mee aan het “Euriade project”. Leerlingen 
vanuit de hele wereld komen bij elkaar om te spreken over actuele 
onderwerpen. Ze ondernemen gezamenlijk activiteiten en bezoeken 
een aantal concerten. Verder is het natuurlijk vooral gezellig en 
leerzaam. 
 
Dit jaar was dit helaas onmogelijk en werd besloten een boek samen te 
stellen met als titel: Our Earth!  
 
De leerlingen kregen als opdracht een gedicht/tekst te schrijven in 
relatie tot het thema. Uit alle inzendingen is een keuze gemaakt en verzameld in een boek. Van twee van 
onze leerlingen zijn de gedichten uitgekozen en opgenomen in het boek.  

 
De school is natuurlijk apetrots dat hun gedichten in “Our Earth! worden gepubliceerd. De twee poëten 
zijn:   

Sara Bardoul met het gedicht: It’s Time 
Alisschïa Thönissen met het gedicht: Earthly Pain 

          



 

Earthly Pain 

I am in pain, a lot of pain. 

What is this feeling? Where does it come from? 

It’s warm, my body feels warm. 

I’m coughing and bleeding. Telling them that I’m hurt. 

But yet, nobody listens.  

If a little human that lives on me gets hurt, than people 

seem to notice. But why not me? Am I not showing it? 

Rain, it’s raining, I am crying? 

I am slowly dying yet, nobody seems to see  

The moon used to ask me, 

Why do you still care for the small beings called the 

humans? 

I told him that even though I may be in pain, I still love 

the breathing beings. I give them food, oxygen, water 

and a place to live. 

Even if they hurt me. 

I will always care 

But why don’t they care?  

Alisschïa Thönissen 

Student Sint-Maartenscollege, Maastricht, The 

Netherlands  

 
 
 
 

IT’S TIME   
I’ve had enough, 
Enough of the people who walk across my surface, 
Enough of the people who do not value me, 
Enough is enough. 
I am washing myself, 
Getting rid of all the people I don’t want to walk over 
me, my surface 
I am cleansing myself, and unfortunately I have to do 
that with a disease. A global pandemic they call it, I 
call it purity. 
I must be pure, just like I was before. 
There are some people who are trying to get me pure, 
I appreciate the effort, but there are so few of them. 
I cannot judge people, so I cannot decide who will be 
gone, 
I can only observe, and when it is time I wash myself. 
I can call it good, but they will call it bad, 
I cannot blame them, 
They are the ones who suffer, 
They are the ones who feel, and are affected. 
But this is necessary, 
This is what needs to be done. 
 
I do not enjoy it, but after this there is peace, 
 
Peace for me, and maybe even for them, 
I do not know for sure. 
I only know one thing, 
What I do know, 
Is that it’s time.  
 
Sara Bardoul  
Student Sint-Maartenscollege, Maastricht, The 
Netherlands 
 

 
 
 
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. 
 


