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20 mei 2021 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen,  
 

 
Uitnodiging namens de Ouderraad 
 

‘Zorgen over mijn kind: terecht of niet? 
Op woensdag 2 juni organiseert de Ouderraad in 
samenwerking met Mondriaan Zuid-Limburg 
een online informatieavond over dit 
onderwerp.  
 
Vragen die heel veel ouders/verzorgers zichzelf 
stellen in deze aanhoudende Coronacrisis: Hoe 
gaat het eigenlijk met mijn kind? Zijn de zorgen 
die heb over zijn/haar welbevinden, terecht? Of 
niet? En, hoe kom ik hier achter? 
 
Zeker wanneer jongeren stress ervaren of een 
ingrijpende gebeurtenis meemaken, is het 
belangrijk om een vinger aan de pols te houden. 
Maar hoe doe je dat op een manier die bij jou én 
bij jouw kind past?  
 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de informatieavond ‘Zorgen over mijn 
kind: terecht of niet? gaat Mark Meijer, 
preventiemedewerker Kinderen en Jeugd bij 
Mondriaan, in op deze vragen en biedt hij 
handvaten om het gesprek met je kind aan te 
gaan. 
 
Meer informatie over deze avond 
Datum: woensdag 2 juni 
Tijdstip: 19.30 tot 20.30/21.00 uur  
Waar: de avond vindt online plaats, via 
ZOOM/Teams  
Kosten: deelname is gratis voor 
ouders/verzorgers; de kosten voor deze 
informatieavond worden door de Ouderraad 
betaald 
Interactie? 
De informatieavond is interactief van opzet. Er is 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen en 
bepaalde onderwerpen bespreken. Maar wil je 
alleen luisteren, is dat ook prima!  
 
Deelnemen?  
Wil je je aanmelden voor deze informatieavond? 
Stuur uiterlijk 30 mei een bericht naar 
ouders.smc@gmail.com.  
Je ontvangt dan op 1 juni de deelnamelink voor 
de informatieavond. 
 

 
 
Examens: Stilte s.v.p.! 
 
Afgelopen maandag, 17 mei, is het Centraal Schriftelijk Eindexamen van start 
gegaan. 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. 
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Mogelijk lesuitval  
 
In verband met de verlengde examenperiode door de spreiding van de eindexamens over twee termijnen 
en de extra herkansingsmogelijkheid die de examenkandidaten dit jaar krijgen, kan er mogelijk enig 
lesuitval optreden. De examinatoren zijn strikt gehouden aan de dit jaar extreem korte termijnen voor het 
corrigeren van de eigen examenwerken en die van de scholen waarvoor onze docenten als tweede 
corrector optreden. Indien nodig worden de examinatoren derhalve uitgeroosterd voor reguliere lessen. 
 
Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie veroorzaakt door Corona.   

 
Dodenherdenking 4 mei 2021 
 
De leerlingen van het SMC zijn ieder jaar 
vertegenwoordigd bij de Dodenherdenking op 4 
mei. Andere jaren vond de herdenking op het 
Herdenkingsplein plaats. Stichting 
Dodenherdenking Maastricht organiseerde dit 
keer een ingetogen herdenking op de Algemene 
Begraafplaats Maastricht.  
 
Er kwamen een kleine vijftig vertegenwoordigers 
van de Maastrichtse samenleving bij elkaar 
waaronder de zusjes Amy en Joëlle Bastiaens.  
 
Zij legden namens onze school een krans. 
Burgemeester Annemarie Pen-Te Strake hield 
een krachtige toespraak over vrijheid en 
verdraagzaamheid. Al met al een korte, mooie en 
ingetogen herdenking.  



Sportdag 26 & 27 mei 2021 
 
Zoals in de jaarplanning vermeld, worden er woensdag 26 mei en donderdag 27 mei sportdagen 
georganiseerd  voor respectievelijk de brugklas en de tweede klas.  
Het programma start om 9.30 uur (brugklas) en 9.00 uur (2e klas), eindigt om ongeveer 14.30 uur en zal 
plaatsvinden in Sporthal de Geusselt, rondom en bij de Geusselt sportvelden (naast het Geusseltbad). 
 
De leerlingen van de betreffende leerlaag hebben dan geen les.  
Ze worden via de schoolmail en hun mentor geïnformeerd op welke locatie ze starten en welke sporten er 
worden aangeboden.  
 
De sportdag gaat in principe ALTIJD door! 
 
Wij hopen de kinderen een gezellige, sociale, sportieve activiteit te kunnen bieden en wensen hen een fijne 
dag toe. 

 

 

 

De Ouderraad is op zoek naar versterking     
En zoekt jou!        

 
Aan het einde van dit schooljaar stopt een aantal ouders met hun werkzaamheden voor de Ouderraad, 
waardoor we op zoek zijn naar nieuwe leden. De Ouderraad bestaat uit ongeveer 15 ouders, waarbij we 
streven naar een vertegenwoordiging in alle schooltypes en leerjaren. Daarom komen er ieder jaar nieuwe 
ouders bij en verlaten andere ouders de Ouderraad, bv. omdat hun kind geslaagd is. Heb je interesse om lid 
te worden of wil je meer informatie? We komen graag met je in contact via ouders.smc@gmail.com 
  
Wat doet de Ouderraad?  
Je ziet ons niet altijd, maar we zijn er wel voor je kinderen en voor jou. Zo hopen we je online te ontmoeten 
op 2 juni bij de informatieavond ‘Zorgen over mijn kind: terecht of niet?’ (zie het artikel elders in deze 
nieuwsbrief) en waren we zichtbaar bij de ‘Roadshow van Tis hier geen Hotel’. Wat minder zichtbaar is dat 
we regelmatig mails van ouders ontvangen over uiteenlopende onderwerpen of het verzoek krijgen om hun 
zorgen of suggesties mee te nemen in onze vergaderingen. Daarin sluiten Paula Corsten en een teamleider 
aan en bespreken we actuele onderwerpen en ontvangen we mededelingen vanuit school. In het kader van 
ouderparticipatie denken we mee hoe de (school)reizen in de toekomst ingevuld kunnen worden (passend 
binnen de nieuwe wetgeving die voorschrijft dat elk kind moet kunnen meegaan) en geven we namens de 
ouders feedback op concept notities die de school kan meenemen in een definitieve versie.  
 
Verder hebben we bijvoorbeeld met succes bepleit om het OLC tijdens de toetsweken open te houden, dat 
het aantal fietsenstallingen werden uitgebreid en dat het cabaret weer nieuw leven is ingeblazen. Ook 
helpen we oa bij de organisatie van de Open Dag, de diploma uitreikingen en het kerstontbijt.  
 
De Ouderraad vergadert zo'n zes keer per jaar in de avonduren. Meehelpen bij (de voorbereiding van) 
diverse activiteiten gebeurt deels 's avonds en deels overdag. Al met al investeer je ongeveer 20 uur per 
jaar in een fijnere school voor je kind(eren) en zijn/haar schoolgenootjes, docenten en andere ouders. 
 
Hebben we je nieuwsgierigheid gewekt en wil je ook met ons meedenken? Je bent van harte welkom! 
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MEP-NIEUWS 
 
Waar we andere jaren twee uitgebreide MEP-voorrondes in de vwo 4-klassen hielden, hebben we er dit 
jaar in verband met de coronamaatregelen voor gekozen om alleen geïnteresseerden uit vwo 4 te laten 
deelnemen aan een enkele voorronde voor de Limburgse MEP-conferentie. Het is een kleine maar 
spannende voorronde geworden waarin de leerlingen hebben moeten laten zien dat ze konden debatteren 
en speechen. Uiteindelijk hebben de oud-meppers en de schoolcoördinator samen de beste drie leerlingen 
geselecteerd die namens het Sint-Maartenscollege het land Ierland zullen vertegenwoordigen tijdens de 
conferentie van het Model European Parliament. Wij zijn dan ook trots om de selectie van dit jaar te mogen 
voorstellen: Frouke Adriaens, Maarten Reuchlin en Lukas Leroy. Naast deze drie leerlingen uit vwo 4, zal 
ook Marie-Lotte van der Velden uit vwo 5 aan de conferentie deelnemen en wel als journalist.  
 

 
De bekendmaking van MEP-selectie tijdens de les 
 
 
Gedurende de aangepaste conferentie wordt een simulatie gehouden van het Europees Parlement en gaan 
de leerlingen als echte Europarlementariërs door het leven. Online debatterend, discussiërend en 
onderhandelend zullen zij de eerste drie dagen resoluties opstellen over reële Europese vraagstukken. In de 
plenaire slotvergadering zal over deze resoluties gestemd worden. De laatste dag van de conferentie vindt 
normaliter plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis maar zal dit jaar vanwege de coronamaatregelen in 
een zaal in Pathé worden gehouden. We wensen onze delegatie veel succes en plezier deze week. 
 
Meer MEP-nieuws? Volg MEP-Limburg op Instagram of ga naar de site www.meplimburg.nl 
 
Gody Philippen  
School coordinator Sint-Maartenscollege 
 

 
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. 
 

http://www.meplimburg.nl/

