
        

 
 
 
 
 
 

SMC Nieuws voor ouders en leerlingen van het Sint-Maartenscollege 
 
 
16 september 2021 
 

Welkom in het nieuwe schooljaar! 
 
We zijn een week geleden begonnen met de reguliere 
lessen en tot ons genoegen een volle bezetting zonder 
vacatures. Het loopt boven verwachting goed, de nieuwe 
brugklassers lopen nog wat zoekend door de gang, zijn 
geneigd te rennen door die lange gangen en worden dan 
herinnerd aan het feit dat ze nu op de ‘grote’ school 
zitten en hier lopen we door de gangen. We weten dat deze regel zo ongeveer in november is ingedaald. 
Naast al die nieuw gezichten onder de leerlingen, zien we ook 21 nieuwe gezichten bij de collega’s, 
waaronder 16 nieuwe docenten, vier onderwijsassistenten en een nieuwe collega bij het zorgteam. Ook zij 
zijn nog weleens zoekende en moeten wennen aan onze manier van werken en aan al die collega’s die het 
klappen van de zweep op het Maartens kennen.  
 
We gaan vol goede moed beginnen aan een jaar dat hopelijk wat gemakkelijker en meer ontspannen wordt 
dan de afgelopen twee jaren het geval was. We waren onder de indruk van de veerkracht die onze 
leerlingen de afgelopen jaren hebben laten zien, maar wensen hen toch een normalere schooltijd toe. Zoals 
altijd vragen we u alert te zijn op het welzijn van uw zoon of dochter en uw zorgen met ons te delen.  
 
We zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen via deze nieuwsbrief of via e-mails vanuit de 
onderwijsadministratie of het secretariaat. Daarom vragen wij u bij wijziging van uw contactgegevens ons 
op de hoogte te stellen. Voorts merken wij nogal eens dat de vaste of mobiele telefoonnummers, die bij 
ons bekend zijn, niet meer actueel zijn. Vriendelijk vragen wij u deze te actualiseren, zodat wij u ook 
telefonisch kunnen bereiken voor vragen of informatie.  
 
Wij wensen al onze leerlingen een succesvol en leuk jaar toe bij ons op het Maartens, want alleen samen 
zijn wij het Sint-Maartenscollege! 
 
 

De mentor 
 
Alle leerlingen van het Sint-Maartenscollege 
hebben een mentor. De mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s) in de school. Bij het Sint-
Maartenscollege is het mentoraat sinds jaar en 
dag een taak van de vakdocent. Als spil in de 
begeleiding van leerlingen en als eerste 
aanspreekpunt voor leerlingen, 

ouders/verzorgers, vakdocenten en 
managementteam. 
 
De mentorrol rust op drie pijlers: 

• Begeleider/coach van het leerproces: Het 
monitoren en stimuleren van het welbevinden 
van de leerling en sfeer in de klas loopt als een 



rode draad door de invulling van het 
mentoraat; 

• Gesprekspartner: Communicatie mentor-
leerling/ mentor-ouder(s)/ mentor-school 
intern(vakdocent-O team-leerteam)/ mentor-
extern; luisterend oor en oprechte interesse 
voor welbevinden van leerlingen; 

• Uitvoerder van het mentoraatprogramma 
conform curriculum Leren Leren en LOB-
programma. 

 
Bij het Sint-Maartenscollege is het mentoraat een 
onderdeel van het docentschap. Daarbij is 
uitgangspunt dat de mentor tevens lesgeeft aan 
de klas waar hij/zij mentor voor wordt. In de 
bovenbouw is dit soms niet mogelijk door de 
diverse clusters die ontstaan als gevolg van 
profielkeuzes.  
De mentor is de spil in de begeleiding. Hij/zij 
communiceert en werkt samen met ouders en 
medewerkers. De mentor informeert 
ouders/verzorgers over de voortgang van 
leerresultaten, verstrekt de rapporten en is 
beschikbaar voor allerlei vragen over de school 
en het onderwijs.  
 
Tijdens de eerste schoolweek is de mentor actief 
met introductieactiviteiten om elkaar te leren 
kennen. Ook informeert de mentor de leerlingen 
over de routines en afspraken binnen de school. 
Daarna is er wekelijks een z.g. mentorles, waarin 
het gesprek met de klas centraal staat. Tevens 

wordt er in de brugklassen leerjaar 1 en 2 
lesgegeven in Leren Leren met de methode 
Tumult.  
 
In mavo 2, havo 3 en vwo 3 is de mentor 
betrokken bij de profielkeuze van de leerlingen, 
tezamen met de decaan.  
 
In de bovenbouw is het contact tussen mentor en 
klas minder actief, omdat niet alle mentoren 
tevens les geven aan de leerlingen. Wel blijft de 
mentor aanspreekpunt voor de leerling en we 
hopen dan ook dat hiervan gebruik gemaakt 
wordt.  
 
Wanneer de communicatie tussen 
leerling/ouders en mentor niet goed verloopt, 
kan er contact opgenomen worden met de 
Teamleider. Deze zal dan bemiddelen in de 
situatie in de verwachting dat de communicatie 
hersteld kan worden. 
De teamleiders zijn als volgt over de verschillende 
afdelingen verdeeld: 
 
Dhr. Bollweg  Onderbouw brugklas  
   leerjaar 1 
Dhr. Lem  Onderbouw brugklas  
   leerjaar 2 en mavo 3-4 
Dhr. Ruijsch   Bovenbouw havo 3-5 
Mevr. Hans  Bovenbouw vwo 3-6 
 
 

 



 

De vertrouwenspersonen binnen de school 
 
Soms zijn er zaken die je alleen in vertrouwen met iemand wilt 
bespreken. Waarvan je niet wilt dat anderen ervan weten, maar 
waarvan het toch belangrijk is dat iemand in school ervan op de hoogte 
is. Bijvoorbeeld bij een lastige situatie thuis of bij vragen over 
seksualiteit, drugs, pesten, e.d.  
 
Hiervoor zijn er verschillende docenten in de school die als 
‘Vertrouwenspersoon’ voor leerlingen optreden. Je kunt ze benaderen 
voor een gesprek, waarin geheimhouding voorop staat. Alleen wanneer 

je het ermee eens bent, wordt er informatie gedeeld met docenten of leerlingen.  
 
Deze docenten zijn voor jou beschikbaar: 
 
Mevr. L. Thissen   l.thissen@stichtinglvo.nl 
 
Dhr. G. Klingenstijn  g.klingenstijn@stichtinglvo.nl 
 
 
 

Absentie 
 
 
Te laat komen 
bij te laat komen wordt er door de leerling een briefje 
gehaald bij de receptie, daarna wordt de leerling 
toegelaten in de klas. De volgende morgen moet de 
leerling zich melden om 8.00 uur bij de Leerling 
administratie. 
 
Ziek melden  
via de website https://www.sint-maartenscollege.nl/ouders/ziekmelden/ 
Iedere dag dat uw zoon/dochter ziek is moet opnieuw worden doorgeven! 
 
Kort verzuim (bijv. dokter, tandarts, etc.)  
minimaal 1 dag van te voren telefonisch doorgeven via de receptie (043)352 67 00 
 
Verlof  
minimaal een week van te voren aanvragen bij de teamleider door het invullen van het juiste formulier 
https://www.sint-maartenscollege.nl/media/3788/verlofaanvraaguitzonderlijkverlof.pdf 
 
Vakantie verlof specifiek beroep ouders 
toestemming vragen via de locatiedirecteur https://www.sint-
maartenscollege.nl/media/5704/aanvraagvakantieverlofwegensspecifiekberoepouder.pdf 
 
DUO/Leerplicht 
er gaat een melding naar DUO/Leerplicht bij 5 keer te-laat-ongeoorloofd en 16 uur ongeoorloofd verzuim  
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Schoolfotograaf 
 
Maandag 20 september aanstaande bezoekt de schoolfotograaf onze 
school.  
Vanaf 08.30 uur worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.  
 
Na verwerking ontvangen alle leerlingen hun leerlingpas. 
 
 
 
 
 

 
 

Schoolband Sint-Maartenscollege 
 
De schoolband zoekt nieuwe leden! Speel jij een instrument, kom dan auditie doen! 
Wij zijn met name opzoek naar een gitarist, bassist, pianist en zanger(es), maar andere 
instrumenten zijn ook welkom! Hoe bereid je je voor op de auditie? Bereid alvast een 
liedje voor waar jij vertrouwen in hebt en wat je goed kan spelen/zingen. Intussen 
zullen we nog een ander lied kiezen dat wij van jou willen horen. 
 
Op maandag 1 november na het achtste uur houden wij audities in het muzieklokaal. Inschrijven kan tot en 
met 8 oktober door een email te sturen naar: SM213737@leerling.sintmaartenscollege.nl Meer info volgt 
in de mail. Tot dan! 
  
Namens de schoolband,   
Renée Schobben 
 

 
 
 
 

Jaarplanning schooljaar 2021-2022 
 
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? 
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