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De week van respect! 

 
 

 
 
Van 8 tot en met 12 november aanstaande is de landelijke ‘Week van Respect’. Het Sint-Maartenscollege 
besteedt hier, zoals elk jaar, uitgebreid aandacht aan. Dit jaar gaan de mentoren weer aan de slag met hun 
klassen rondom het thema respect en staan er verschillende voorlichtingen op het programma. 
  
De tweede klassen zullen van HALT een voorlichting krijgen over de invloed van de groep. 75% van de 
jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting 
ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we hoe jongeren met negatieve groepsdruk om kunnen 
gaan. 
 
Dit jaar organiseren wij voor onze derdejaarsleerlingen een bijzondere 
ontmoeting. Armand Houben en Lou Wijngaard komen vertellen over 
het boek dat zij samen hebben geschreven. Wij zijn Lou en Armand 
dankbaar dat zij dit verhaal met onze leerlingen willen delen. 
 
Het boek 'Lou, om een lang verhaal kort te maken' werd geschreven 
door Armand Houben en gaat over zijn goede vriend Lou Wijngaard. 
Ondanks het leeftijdsverschil van meer dan 34 jaar ontwikkelde zich 
tussen hen, na een toevallige ontmoeting in 2005, een warme 
vriendschap. Pas sinds drie jaar kan en wil Lou vertellen wat hem in de 
Tweede Wereldoorlog en erna overkomen is, wat hij heeft moeten 
doorstaan. 
 Het boek vertelt het verhaal van Lou’s jeugd in de Tweede 
Wereldoorlog als Joods jongetje, de ontvoering van zijn vader, de 
onderduik in Brussel en het oppakken van de draad na de oorlog. Hij 



deelt zijn euforische jaren in de sixties en zijn worsteling met het alledaagse leven midden jaren tachtig. 
Lou kon zijn trauma lang verborgen houden voor zijn omgeving. Maar het moest ervan komen; de bom 
moest ooit barsten. 
  
Havo 5 krijgt een voorlichting van Halt over Online Respect.  
Ze gaan het hebben over gedragsregels online : wat gebeurt er online? Wat kan wel? Wat kan niet en wat is 
strafbaar?  De nadruk zal liggen op ongewenste sexting en hoe je elkaar kunt steunen als iets vervelends 
gebeurt. Aan de hand van filmpjes en casussen uit de praktijk gaan we hierover met elkaar in debat.  
  

We wensen al onze leerlingen en docenten een zeer fijne en leerzame Week van Respect! 

 
Woots 

 
Voor de eindexamenkandidaten is dit jaar een spannend jaar, voor de 
meeste het laatste jaar op het Sint-Maartenscollege. Om hen goed voor te 
bereiden op de kijk- en luistertoetsen voor de eindexamenvakken Engels, 
Duits* en Frans*, krijgen zij toegang tot het programma Woots. Het 
programma Woots biedt kijk- en luistertoetsen van de afgelopen jaren aan 
waarmee de leerlingen kunnen oefenen. De docent zet toetsen klaar, 
waarmee men aan de slag kan gaan.  
 
De leerlingen kunnen in overleg met de vakdocent overleggen welke toetsen thuis geoefend kunnen worden 
om te voorkomen dat in de klas dezelfde toetsen worden te oefenen! 
 
*keuzevak 

 
Inloggen gaat als volgt met je schoolaccount: 

1. Ga naar www.woots.nl  
2. Klik op Selecteer je school en zoek je school.  
3. Je wordt doorgestuurd naar je administrator, log hier in.  
4. Je bent nu ingelogd.  

Loop je tegen problemen aan dan kom je middels onderstaande link bij support.woots.nl. Veel antwoorden 
op vragen kun je hier terugvinden.  
 
https://support.woots.nl/hc/nl/sections/360004869034-Kennisbank-voor-leerlingen 
 

 
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?  
 
 
 
 

http://www.woots.nl/
https://support.woots.nl/hc/nl/sections/360004869034-Kennisbank-voor-leerlingen


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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