
Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 1 t/m 6 

Maastricht, 1 september 2021  

Betreft: informatie start schooljaar 2021 - 2022 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
Beste leerlingen,  

In deze brief vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de start van het nieuwe schooljaar. 

Start schooljaar  
Het schooljaar 2021-2022 begint op maandag 6 en dinsdag 7 september met roostervrije dagen voor 
leerlingen. De docenten ronden tijdens deze dagen de voorbereiding op het nieuwe schooljaar af.  

Klas 2 tot en met klas 6  
Woensdag 8 september 201: introductie 
Donderdag 9 september2021: start van de lessen volgens het lesrooster 
Voor Havo 4 klassen geldt een ander programma en beginnen de lessen op vrijdag 10 september 

Klas 1 
Woensdag 8 september en donderdag 9 september 2021: introductie  
Vrijdag 10 september 2021: start van de lessen volgens het lesrooster in Somtoday 

Introductie  
Vanaf maandag 30 augustus ontvangt u per email de benodigde praktische informatie voor de introductie en 
start van de lessen. De informatie zal op dat moment ook op de website van school gepubliceerd worden: 
http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx bij het onderwerp: nieuws mavo/havo/vwo.  

Woensdag 8 september ontvangen nieuwe leerlingen van hun mentor de instructie en inlogcodes voor 
Somtoday, Itslearning en schoolmail. 

Boekenfonds  
Op de site van Sint-Maartenscollege vindt u de informatie met betrekking tot het ophalen van de boeken: 
https://www.sint-maartenscollege.nl/leerlingen/boeken/ 

Corvee 
Indien je gebruikt maakt van de aula of de kantine in een van de pauzes, kan het voorkomen dat je wordt 
aangewezen door een conciërge of docent om meteen na de pauze de achtergebleven rommel op te 
ruimen. Even met 4 tot 6 personen binnen 5 minuten alles opruimen, om op deze manier alles netjes met 
elkaar te houden. Je ontvangt na de corveewerkzaamheden een briefje dat je moet inleveren bij de docent 
waar je op dat moment les hebt, als bewijs dat je maximaal 5 minuten te laat bent in de les om reden van 
corvee. 

http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx
https://www.sint-maartenscollege.nl/leerlingen/boeken/


 

 

 
Fietsenstallingen 

• De 1e en 2e klassen komen en gaan via de poort Zuid, aan de kant van Villa Wyck, en plaatsen de fiets op het 
plein in de daarvoor bestemde rekken. Deze poort is geopend vanaf 07.45 uur tot 17.00 uur. 

• De 3e en 4e klassen komen binnen via de poort Noord, achter de gymzaal en plaatsen hun fiets in de 
daarvoor bestemde rekken. Deze poort is geopend vanaf 08.10 uur tot 08.30 uur. Aan het einde van jouw 
schooldag ga je naar buiten via poort Zuid. 

• De 5e en 6e klassen plaatsen hun fiets aan de voorzijde van onze school in de daarvoor bestemde rekken. 
Aan de zuidzijde is de ingang van deze fietsenstalling en aan de noordzijde de uitgang, eenrichtingverkeer 
dus. Deze fietsenstalling is geopend vanaf 07.45 uur tot 17.00 uur. 

• Alle scooters kunnen worden geplaatst achter de fietsenstalling van de personeelsingang. 
 
Kluisjes 
Het is mogelijk als leerling een kluisje/locker te huren. Deze lockers zijn eigendom van de firma Nokilock, die 
ook de verhuur regelt. Op dit moment zijn er 1000 lockers beschikbaar. Indien er meer aanvragen 
binnenkomen dan het aantal beschikbare lockers, zal NokiLock op basis van het moment van ontvangst van de 
huurbetaling een locker toewijzen. Indien er geen locker meer beschikbaar is, stort Nokilock het betaalde 
bedrag terug en kun je desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst totdat er nieuwe lockers beschikbaar 
zijn.  
 
De huur van een locker is pas definitief en zal pas worden toegewezen na ontvangst van het huurbedrag  
van € 26,75. Betaling kan via onderstaande link. 
https://www.nokilock.nl/betalen/Sint-Maartenscollege-Maastricht 
(indien deze link niet werkt gelieve deze te kopiëren en plakken in uw browser). 
 
Gegevens die tijdens betaling nodig zijn: 
Emailadres ouders/verzorgers 
Leerlingnummer 
 
Belangrijk: de ouders/verzorgers geven op de website van Nokilock toestemming voor akkoord: algemene 
voorwaarden en voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit gebeurt middels een vinkje.  
Het is helaas niet mogelijk om in termijnen of uitgesteld te betalen. 
Het systeem zal na een succesvolle betaling een bevestiging email sturen aan ouders/verzorgers, Nokilock en 
het Sint-Maartenscollege. Ook ontvangt de leerling zelf automatisch een e-mail. 
 
De locker is met de Nokilock-App via je mobieltje te openen. Iets later ontvang je de leerling-pas die ook 
toegang zal verschaffen tot de door jou gehuurde locker. 
LET OP: De app gegevens met instructies inclusief toegangscode en wachtwoord om de app te downloaden 
worden direct naar het schoolmailadres van de leerling verstuurd. Het is dan nog niet meteen mogelijk om de 
locker te gebruiken, omdat deze nog door NokiLock gekoppeld dient te worden.  
Nadat NokiLock een locker heeft toegewezen, dient de leerling de app opnieuw op te starten of via het menu 
de gegevens te verversen. Daarna is de locker direct beschikbaar in de app.  
Mochten er vragen zijn dan kunt u deze mailen naar: huren@nokilock.nl 
De gehuurde locker is in week 36/37 van het nieuwe schooljaar 2021-2022 voor de leerling beschikbaar. 
 
Fijn om jullie vanaf 8 september aanstaande weer op school te zien!  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Sint-Maartenscollege 

https://www.nokilock.nl/betalen/Sint-Maartenscollege-Maastricht
mailto:huren@nokilock.nl

