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Start-je-leven-op lessen schooljaar 2021-2022 
 
Beste vwo-6’ers, 

 
Jullie volwassen leven komt steeds dichterbij. Om jullie hier zo optimaal 
mogelijk op voor te bereiden zijn de Start-je-leven-op lessen (SJLOL) 
bedacht en ontwikkeld. Deze lessen zijn dus bedoeld zodat jullie straks op je 
eigen benen kunnen staan na het halen van je diploma. Bij dit ‘vak’ worden 
praktische levenslessen behandeld die niet aan bod komen in het reguliere 
rooster.  
 
De lessen zijn volledig VRIJWILLIG en er zitten geen verplichtingen of 
toetsen aan vast. Elke dinsdag het 9e uur is iedereen van harte welkom om 
aan te schuiven in de aula. Het lesuur staat dus voor elke 

eindexamenleerling open. 
 
Wat betreft de lesinvulling zullen er drie docenten lesgeven. De lessen met betrekking tot geld en de 
studieloopbaan zullen gegeven worden door mevrouw Lommers. Mevrouw Ploumen zal een les geven over 
het opstellen van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. Als laatste zal de mentale gezondheid les zal 
verzorgd worden door mevrouw Claus.  
 
Voel je vrij de lessen te volgen over de onderwerpen die jij interessant vindt.  
 
Hieronder vind je de planning voor de Start-je-leven-op lessen per week: 
 
Planning: 

Week 44 Help, ik word 18! Wat moet ik als eerste doen? 

Week 45 Sparen en lenen, hoe doe ik dat?  
(DUO)* 

Week 46 Motivatiebrief + CV opstellen 

Week 47 Aanmelden voor studies (Studielink), hoe doe ik dat? * 

Week 48 Huurcontracten, kamer zoeken, hospiteren 

Week 2 Belastingen 

Week 3 (Mentale) gezondheid; hoe zorg ik voor mezelf? 

Week 4 Extra stukje omgaan met geld 

 
*Neem in deze lessen je laptop of tablet mee 
 



 
Global India 2022 
 

Een interculturele ervaring Together one World! 
 
   

De stichting Global Exploration biedt jongeren een 
wereldburgerstage aan. Tijdens een drie weken durende stage 
maken de leerlingen van middelbare scholen kennis met andere 
culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen 
contact met lokale leeftijdgenoten, en werken samen met hen aan 
de uitvoering van uiteenlopende goede doelen. Ze praten, sporten, 
zingen, dansen en dromen over hun werelden. Zo leren onze 
deelnemers dat mensen over de hele wereld anders zijn, maar dat 
dat ook prima is. 

 
Het Sint-Maartenscollege draagt deze stichting een warm hart toe. 
Leerlingen van onze school kunnen inschrijven voor een reis in de 
zomer van 2022 naar India. Hier wordt o.a. New Delhi, de Taj Mahal 
en Jaipur bezocht. Voorafgaand aan deze reis is een stevig 
programma opgesteld om dit goed voor te bereiden. Ook zal er een 
behoorlijk bedrag via sponsoren, klusjes of werkzaamheden bij 
elkaar gesprokkeld dienen te worden. 
 
We richten ons op leerlingen uit de klassen 4 HAVO, 4 VWO en 5 
VWO. 
 
Heb je interesse? Wil je mee? Heb je vragen? Donderdag 14 oktober om 19.00 uur komt Stichting Global 
informatie geven in de aula van het SMC.  
 
Graag vooraf aanmelden via p.mes@stichtinglvo.nl en we verzoeken om met maximaal 1 ouder per leerling 
naar deze avond te komen. 
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Schoolfotograaf 
 
Heb jij de schoolfotograaf gemist!  
Noteer alvast dinsdag 2 november in je agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 op de hoogte blijft van 
de schoolactiviteiten? 
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