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Jullie hebben het ongetwijfeld in de media gezien: het kabinet heeft besloten om de scholen weer te 
openen voor fysieke les aan alle leerlingen tegelijkertijd. Leerlingen hoeven dan geen 1,5 meter afstand te 
houden van elkaar, maar wel tot de medewerkers van onze school. Het dringende advies is om alle 
leerlingen en medewerkers twee keer per week een zelftest te laten doen. We kunnen ons voorstellen dat 
leerlingen en ouders/verzorgers gemengde gevoelens hebben over de opening van de scholen.  
Wij willen op een verantwoorde manier met de opening van onze school omgaan.  
Onze medezeggenschapsraad is betrokken bij de opening van de school. Ook hebben we tijd nodig om op 
school alles goed te organiseren. Hierbij informeren wij u over hoe we dit willen doen.  
 
Opening 
Het kabinet vraagt opnieuw om een aanpassing van alle leerlingen en de medewerkers en van de scholen 
als organisatie. Dit is niet niks. Voor de meeste leerlingen is fysiek onderwijs het beste en het is zeker goed 
om de laatste weken tot aan de zomervakantie nog zo goed mogelijk te benutten. Voor de leerlingen is het 
wel weer een aanpassing in hun leerritme en we willen jullie daarbij zo goed mogelijk begeleiden.  
 
We  openen vanaf dinsdag 1 juni onze deuren weer voor alle leerlingen. Voor de lessen waarbij het niet 
mogelijk blijkt om deze fysiek te organiseren, blijven we digitaal les geven. We vragen om jullie begrip voor 
de organisatie van de lessen en de aanpassingen in de roosters. De leerlingen ontvangen uiterlijk eind van 
deze week bericht over hun aangepaste rooster via Somtoday. Leerlingen die in een risicogroep vallen, 
wordt gevraagd contact op te nemen met de mentor.  
 
Zelftesten 
De overheid vraagt aan leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week thuis testen. We willen 
benadrukken dat zelftesten altijd vrijwillig is. We adviseren de leerlingen wel om twee keer per week thuis 
en onder begeleiding van een ouder de zelftesten te doen. Zo beperken we samen het risico op besmetting. 
Mochten ouders/verzorgers en/of de leerling bezwaar hebben tegen de zelftesten of zijn vergeten, dan kan 
de leerling uiteraard gewoon naar de lessen.  
De leerlingen horen binnenkort wanneer en waar zij hun zelftesten kunnen ophalen op school. 
 
Blijft hetzelfde 
Deze regels blijven op school gewoon hetzelfde:  

- je houdt 1,5 meter afstand van onze medewerkers; 

- je wast/desinfecteert je handen regelmatig grondig; 

- je draagt je mondkapje bij het verplaatsen binnen het gebouw en als de docent er om vraagt 

- Je blijft thuis en gaat naar de GGD als je klachten hebt en/of als je zelftest positief is. 

Onze school draagt zorg voor een gezond leerklimaat. De lokalen en andere ruimten worden continu 
geventileerd. Voor en na de lestijden en tussen lessen door zetten we de ramen en deuren tegenover 
elkaar open.  
We vinden het fijn jullie weer allemaal tegelijk te ontvangen op school, ook al snappen we dat dit voor 
sommigen best spannend is.  



 
Heb je vragen of zorgen, aarzel dan niet en neem contact op met je mentor.  
 
Met vriendelijke groet, 
Drs. P. Corsten,  
Locatiedirecteur 
 

 
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. 
 
 
 
 

 

 
Leegmaken kluisjes 
 
Het einde van het schooljaar komt langzaam in zicht!  
De gehuurde kluisjes dienen leeg en schoon opgeleverd te worden 
zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn verhuurd door 
Nokilock.  
Dit geldt uiteraard ook voor de eindexamen leerlingen! 

Indien onze medewerkers of Nokilock de kluisjes moeten leegmaken en schoonmaken kunnen er 
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 
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Webinar herinrichting voortgezet onderwijs Maastricht  

 
Op 8 maart jl. is op alle scholen de presentatie geweest over de 
herinrichting van het onderwijs in Maastricht. Sinds die tijd 
bevinden we ons in de dialoogfase. Daarin is veel informatie 
opgehaald en zijn zaken dieper bevraagd en uitgelegd. Dit 
gebeurde binnen de scholen, met en tussen de MR’en, met de 
gemeenteraad, richting ouderraden en ook de directeuren van 
het po. Nu maken we de laatste stap in deze dialoogfase om 
daarna tot een voorgenomen besluit richting MR’en en 
gemeenteraad te komen. 
 

De directeuren van het voortgezet onderwijs te Maastricht nodigen u graag uit voor een webinar over de 
herinrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Tijdens dit webinar informeren we u over de 
laatste stand van zaken en nemen we u graag mee in het proces dat we hebben doorlopen. 
 
We hebben twee momenten geprikt voor het webinar, waardoor we hopen dat er voor ieder van u een 
mogelijkheid bestaat om aan te sluiten. 

 Data: Dinsdag 1 juni 2021 of donderdag 10 juni 2021 

 Tijdstip: 19:00 – 20.15 uur 

 Locatie: Teams, zie onderstaande linkjes. 
We starten met een presentatie en daarna is er nog ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen 
kunnen al tijdens de presentatie in de chat worden gesteld. 
 
Hieronder vindt u de links voor de avonden: 
Link voor dinsdag 1 juni: 
Webinar dinsdag 1 juni 
 
Link voor donderdag 10 juni: 
Webinar donderdag 10 juni 
 
Genodigd zijn ouder(s)/verzorger(s) uit het po en vo, alsook medewerkers uit het vo en po.  
Het webinar zal ook worden opgenomen.  
 
Mochten er na afloop van het webinar nog vragen zijn, dan kunt u die mailen naar 
herinrichtingvomaastricht@stichtinglvo.nl.  
Mocht het inloggen op het webinar niet lukken kunt u dit ter plekke melden via dit mailadres. 
 
We verheugen ons op uw komst! 
 
Hartelijke groet, 
 
Tim Neutelings – Paula Corsten – Petra Stuit – Wien Bergmans – Peter-Mathijs Linsen – Patricia Hanssen 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZiOThjODYtYTlhZi00ZTdlLWEyMTktMjEwYzA1MDQ1YzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22788de26b-bf5a-46d5-bb58-f35ff7bdd172%22%2c%22Oid%22%3a%220b6a5d92-8d15-43c0-94db-dcc6da1a1b3f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVkMTU1MzUtNDY0MS00YTRlLWJiZGYtYzVjYmRjZGI5ZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22788de26b-bf5a-46d5-bb58-f35ff7bdd172%22%2c%22Oid%22%3a%220b6a5d92-8d15-43c0-94db-dcc6da1a1b3f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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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! 
 
 

MEP-nieuws 
 
Afgelopen week was het eindelijk zo ver: de jaarlijkse Limburgse MEP-conferentie ging weer van start! Onze 
school mocht vier leerlingen laten meedoen aan het avontuur. Maarten Reuchlin, Frouke Adriaens en Lukas 
Leroy van VWO 4 deden mee als deelnemers en ikzelf deed mee als journalist. Lukas, Frouke en Maarten 
zaten alle drie in aparte commissies met leerlingen uit heel Limburg. Ze hebben de eerste drie dagen online 
met hun commissies hard gewerkt aan hun resoluties. ’s Avonds konden de deelnemers elkaar beter leren 
kennen via een online MEP-café genaamd Wonder Me. Dit viel bij iedereen goed in de smaak. De sfeer 
kwam er elke dag beter in.  
 
Op woensdag was het tijd voor een pittige persconferentie, die de commissies toch wel wakker schudden 
voor het plenair debat. Uiteindelijk als kers op de taart kwam iedereen donderdag bijeen bij de Pathé in 
Maastricht om te debatteren. Het vuur brandde los en de delegatie van het Sint-Maartenscollege was on 
fire! Ze waren zelfs zo goed dat zowel Maarten als Lukas zijn uitgekozen om volgend schooljaar mee te 
doen aan de nationale MEP-conferentie. Maar dat is niet alles… Onze school heeft ook de prijs gewonnen 
voor beste landenspeech. Het is ze namelijk dubbel en dwars gelukt om hun land (Ierland) op een zeer 
originele manier te verkondigen. 

mailto:ouders.smc@gmail.com


 
Zo kwam deze MEP-week vol goede herinneringen tot een einde. Wij zijn natuurlijk hartstikke trots op onze 
deelnemers! Chapeau! 
 
Geschreven door Marie-Lotte van der Velden 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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. 
 


