
 

 

        

 
 
 
 
 
 

SMC Nieuws voor ouders en leerlingen van het Sint-Maartenscollege 
 
 
15 oktober 2021 

 
 

Nieuw op het Sint-Maartenscollege! 
 
Nieuw op het Sint-Maartenscollege, 4 
onderwijsassistenten!  
 
Sinds dit schooljaar hebben wij onderwijsassistenten in 
dienst. Zij zullen de leraren ondersteunen tijdens de 
lessen. Tevens zullen ze in groepsverband en individuele 
aandacht aan de leerlingen schenken op het gebied van 
plannen, huiswerk en lesstof.  
 
Middels een introductiefilmpje willen ze zich aan u 
voorstellen.  

Dit filmpje is te zien via YouTube: https://youtu.be/MxDMUY5udTs.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Therma, Nancy, Luis, Ferran 

 
 
Genomineerden Maastrichts jeugdlintje gezocht! 

 
Graag wijzen wij op dit artikel: Jeugdlintje | Thuis in Maastricht. Voor de uitreiking 
van het Maastrichtse jeugdlintje zijn we op zoek naar jonge helden die zich 
inzetten voor hun school, vereniging of de samenleving in het algemeen. 
 
In Maastricht zijn veel jongeren die iets goeds doen voor hun vrienden, familie, 
een vereniging, goed doel of buurt. Op die manier leveren ze een positieve 
bijdrage aan hun omgeving én aan een sociaal en saamhorig Maastricht. Als 

waardering voor deze jonge helden reikt de gemeente het Jeugdlintje uit. 
 
Nomineren 
Iedereen kan tot en met 1 november 2021 een jongere tussen 6 en 18 jaar nomineren voor een Jeugdlintje. 
Zorg dat je de nominatie goed motiveert. Voor een nominatie zijn 2 referenties nodig. Dat zijn mensen die 
de nominatie ondersteunen. De referenties mogen geen familie zijn van de genomineerde. 

 
 
 

https://youtu.be/MxDMUY5udTs
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/jeugdlintje&data=04%257C01%257Cinfo@stichtinglvo.nl%257Ce90a0e8506cb42ac792a08d9872e4520%257C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%257C0%257C0%257C637689455083534497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C1000&sdata=lIQUqGQ/ArGXi/4wMlN6/zv4un2lIlW/qK9AiP1eUk4=&reserved=0


 

 

Nieuwsbrief MEP! 
 
In de week van 26 september tot en met 1 
oktober jl. hebben Maarten Reuchlin, Lukas 
Leroy en ik het Sint-
Maartenscollege vertegenwoordigd bij de 
jaarlijkse nationale MEP-conferentie. Maarten 
en Lukas waren deelnemers van de commissie 
uit Limburg, en ik was journalist. We verbleven 
met de hele commissie in het hostel The 
Green Elephant. Vanuit hier liepen we elke 
morgen in chique kleding naar het VMBO 
Maastricht om de commissievergaderingen te 
houden. Deze vergaderingen waren allemaal 
ter voorbereiding op het Plenair Debat op 
vrijdag in het Koorenhuis in Den Haag.  

 
Nadat we om 05.45 uur vertrokken waren, kon de dag 
beginnen! Onze Limburgse commissie REGI (Regionale 
Ontwikkeling) was als 4e aan de beurt, en 3x raden… De 
resolutie is aangenomen! Na samen te hebben gegeten en 
weer 4 uur in de bus terug naar het zuiden gezeten, kwam 
deze fantastische week tot een einde. Omdat we alle leuke 
mensen en ervaringen nu al missen, is er toch echt sprake 
van die ‘MEP-gap’…  
 
Marie-Lotte 
 

 
 
Beschikbaar stellen zelftesten 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving worden de beschikbare 
zelftesten niet meer in de klas uitgereikt. We treffen deze zelftesten 
op verschillende plekken rondom de school aan, waarvoor ze niet 
bestemd zijn. 
 
 
Heb je een zelftest nodig? Deze kunnen door leerlingen zelf 
opgehaald worden bij de receptie. 

 
 

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?  
 
 
 
 



 

 

 
Leerlingenraad & Ouderraad 
 
Heeft u vragen of suggesties voor de leerlingenraad: 

hun mailadres is: leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl  
 
Of voor de ouderraad van onze school: 
hun mailadres is: ouders.smc@gmail.com 
   

Facebookpagina 
 
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/ 
 

 
Instagram  
Volg onze Instagrampagina smc.mhv 
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