
  

 

Het Sint-Maartenscollege  
 
Waar staat het SMC voor? 
- Warm en veilig schoolklimaat 

Een brede vorming in een warm, veilig en plezierig 

schoolklimaat. Leerlingen en medewerkers komen 

dan tot de beste prestaties. 

- Gedegen onderwijs 

Onze visie op leren is gebaseerd op de meest 

recente wetenschappelijke inzichten. 

- Docent-gestuurd en leerlinggericht onderwijs 

 Docenten hebben de kennis en ervaring om het 

leren structuur en inhoud te geven. Dat geeft rust 

en duidelijkheid. Wij laten jou zelfstandig leren als 

jij daaraan toe bent.  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Schooladvies   
Leerlingen met een van de volgende adviezen zijn van 

harte welkom: vmbo-gl/tl, mavo, vmbo-gl/tl/havo, 

havo, havo/atheneum, vwo (atheneum en gymnasium). 

Aanmeldingen van leerlingen met een kader-tl advies 

leggen wij voor aan onze plaatsingscommissie. 

 

Onderwijsrichtingen  
Het Sint-Maartenscollege heeft een uitgebreid 

onderwijsaanbod met de volgende 

onderwijsrichtingen: 

- mavo 

- havo 

- atheneum 

- gymnasium 
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Het SMC ziet jou! 
Ons aanbod 



 

Begeleiding 
 

Kleine teams van mentoren en vakdocenten zijn 

verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding 

van de leerlingen. Op deze manier houden we de 

school veilig en overzichtelijk. De teamleden kennen 

hun leerlingen goed; ze weten hoe jij werkt, waarin jij 

goed bent en wat je nog moeilijk vindt. De mentoren, 

docenten en het ondersteuningsteam bieden jou hulp 

als jij een steuntje in de rug nodig hebt. Natuurlijk 

zorgen we ervoor dat jij het diploma haalt dat het beste 

bij je past. Ook leren we jou om zelfstandig te werken 

en om met respect met elkaar om te gaan. 

 

De mentor 
De mentor is jouw aanspreekpunt en geeft één uur per 

week mentorles. Dan leer je hoe je bijvoorbeeld het 

beste de Engelse woordjes kunt leren of hoe je een 

samenvatting of een planning kunt maken. De mentor 

helpt je dus bij het “leren leren”, maar ook 

bijvoorbeeld hoe je je schoolagenda moet invullen. 

Op 29 juni 2022 a.s.  maak je al kennis met je klas en 

met je mentor, zodat je vóór de zomervakantie weet bij 

wie je in de klas komt. We starten het schooljaar met 

een paar leuke introductiedagen, zodat je je heel snel 

thuis voelt. 

 

 

 
 

 
 

Aanmelden 
Als jij leerling van het SMC wilt worden, meld je dan aan in de aanmeldweek van 25 februari tot 7 maart 2022 via onze 

website www.sint-maartenscollege.nl  

  

http://www.sint-maartenscollege.nl/


 

Voor alle afdelingen geldt 
 
In de eerste twee jaar krijg jij les in de vakken Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 

biologie, NaSk (natuur- en scheikunde), CKV (drama, muziek, tekenen/beeldende vorming) en lichamelijke opvoeding. 

Je krijgt ook LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) en mentorles. In het tweede jaar komt daar het vak Duits bij. Op 

het gymnasium volg je de vakken Latijn en Grieks. 

Wij leggen de nadruk op de reguliere lessen en bieden extra ondersteuning voor Nederlands en rekenvaardigheden. Er 

wordt veel aandacht besteed aan creatieve vakken en sport.  

Drie keer per jaar hebben we  een overgangsweek waarin allerlei projecten en excursies worden georganiseerd, zoals 

creatieve workshops, sportdagen, sterrenkunde en een bezoek aan het planetarium. 

 

Mavo 
Aan het einde van jaar twee maak je een keuze voor het vakkenpakket in de bovenbouw. Je krijgt dan ook het 

praktijkgerichte vak ‘economie en ondernemen’, waarbij je bijvoorbeeld leert hoe je een eigen bedrijf kunt starten of 

hoe je iets moet organiseren. Na vier jaar mavo ben jij klaargestoomd voor het mbo of de havo! 

 

Havo 
Komend schooljaar starten we met het keuzevak 

Technasium. Als jij de bèta vakken (wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde, biologie) leuk vindt, dan kan het Technasium 

voor jou een extra uitdaging zijn. Zie de informatie over het 

Technasium. 

Aan het einde van het derde leerjaar kies jij een 

vakkenpakket voor de bovenbouw (leerjaren 4 en 5), wij 

bieden alle profielen aan. Na het afronden van de havo ben jij 

helemaal klaar voor het hbo of het vwo! 

 

 

 

Atheneum of gymnasium? 
Het vwo heeft twee afdelingen: het atheneum en het gymnasium. Afhankelijk van het basisschooladvies kun je kiezen 

voor een bepaalde afdeling. Met een havo/vwo-advies of een vwo-advies ben je van harte welkom op het atheneum 

en met een vwo-advies kun je naar het gymnasium. Na het afronden van het vwo ben jij helemaal klaar voor het hbo 

of de universiteit! 

Komend schooljaar starten we ook op het vwo met het keuzevak Technasium. Als jij de bèta vakken (wiskunde, 

natuurkunde, scheikunde, biologie) leuk vindt, dan kan het Technasium voor jou een extra uitdaging zijn. Zie de 

informatie over het Technasium. 

Aan het einde van het derde  leerjaar van het vwo kies jij een vakkenpakket voor de bovenbouw (leerjaren 4,5 en 6), 

wij bieden alle profielen aan met een extra keuzemogelijkheid voor het econasium. 

 



 

Technasium 
 
Het Sint-Maartenscollege verwacht met ingang van komend schooljaar het predicaat Technasium te ontvangen. Op dit 
moment doorlopen we als kandidaat-school het introductieprogramma. Stichting Technasium heeft ons in december 
een voorlopig positief advies gegeven. Daarom is het voor brugklassers mogelijk om zich aan te melden voor het 
Technasium als extra bèta- georiënteerde richting.  

Formule voor bèta technisch onderwijs op havo en 
vwo 

Het Technasium staat voor actueel, bèta technisch onderwijs 
op havo en vwo. Voor leerlingen staat het vak Onderzoeken & 
Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken 
aan levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot 
en met het examen. 

Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennismaken met 
uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en 
vraagstukken binnen de bètatechniek, zijn ze goed voorbereid 
voor een weloverwogen studiekeuze en verdere carrière in 
deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen 
leerlingen de competenties en vaardigheden die ze nodig 
hebben, zoals onderzoeken, ontwerpen, communiceren, 
samenwerken, plannen & organiseren, projectmatig werken 
en presenteren. 

 

 

Samenwerking 
Docenten Onderzoek & Ontwerpen zijn speciaal opgeleid om dit examenvak te geven. Ze hanteren een activerende 
didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ieder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. Er 
wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en hoger onderwijs. 

Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen werken zij aan goed en 
actueel, omgevingsgericht onderwijs. Ook tonen zij elk jaar weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan het predicaat. Meer informatie is te vinden op www.technasium.nl 

  

  

http://www.technasium.nl/


 

Het Gymnasium 
 
Op het gymnasium is er veel aandacht voor klassieke talen en cultuur, maar het gaat veel verder dan dat. Leerlingen 

die zich op het gymnasium thuis voelen, zijn talig, leergierig, ambitieus en niet bang voor een uitdaging. Jij wilt dingen 

écht begrijpen, je zoekt naar verbanden en je bent niet tevreden met een oppervlakkig antwoord. We weten uit 

ervaring dat juist begaafde leerlingen ondersteuning nodig hebben op het persoonlijke vlak. Daarom werken wij aan 

het versterken van belangrijke kwaliteiten als nieuwsgierigheid, moed, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.  

Ons gymnasium kent vele projecten, excursies en reizen.  

 

Aischylos  
Het SMC neemt jaarlijks deel aan Aischylos, een interscolair, internationaal toneelproject onder leiding van 
professionele regisseurs, waarin alle spelers hun eigen moedertaal mogen spreken. Na enkele intensieve 
repetitiedagen gaan we in het voorjaar op tournee in Zuid-Limburg en België. Samen voeren we een Griekse tragedie 
op met live muziek van koor en orkest. Door het samenwerken aan toneel en muziek en het persoonlijke contact, 
maak je internationale vrienden voor het leven. http://aischylos.com 

 
 

 

 

 

 

In de bovenbouw gaan we (letterlijk) een stapje verder en trekken we naar Rome, hét centrum van een eens zo 

machtig wereldrijk, en Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving. Twee must-sees waar iedere 

gymnasiast zijn hartje kan ophalen.  

 
 
 
 
 
 
 

http://aischylos.com/


 

 

D9Muzendagen 
Speciaal voor de gymnasiumleerlingen zijn er ‘D9Muzendagen’ (lees: denegenmuzendagen), waarbij we buiten de 
klasmuren gaan kijken naar het culturele erfgoed dat de Grieken en Romeinen ons hebben nagelaten. Een belangrijk 
onderdeel van D9Muzendagen zijn dan ook de excursies. In de onderbouw ontdekken we de sporen van de Romeinen 
in onze omgeving tijdens uitstapjes naar Tongeren, Xanten en Trier.  
 
Op deze plekken ontstonden er rond het begin van onze jaartelling nederzettingen waar Romeinen, vaak soldaten of 
handelaars, in contact kwamen en zich vermengden met de plaatselijke bevolking. Aan de hand van kunst- en 
gebruiksvoorwerpen in de musea, maar ook ruïnes en reconstructies van tempels, badhuizen en amfitheaters krijgen 
we een levendig beeld van de (Gallo-)Romeinse cultuur in het noorden van het Romeinse Rijk. 
 
Naast de excursies omvatten D9Muzendagen ook themadagen en projecten die volledig in het teken staan van de 
klassieke cultuur. Tijdens de toneeldagen kunnen de leerlingen op het podium schitteren in een Romeinse toga of 
Griekse chiton. In ‘de Nacht van de Mythen’ voeren leerlingen zelfgeschreven, vaak komische bewerkingen op van 
bestaande mythes. Na de onverbiddelijke commentaren van de docentenjury wordt het beste stuk van deze avond met 
een prijs beloond.  
 
Voor de leerlingen die graag in de spotlights staan en het aandurven om wat langer voor een publiek te spreken, bieden 
we in de vijfde klas Retorica aan. Tijdens deze lessenreeks leren de leerlingen de kneepjes van de welsprekendheid met 
als doel zélf een redevoering te schrijven en te houden. 
Andere D9Muzendagen zijn ‘Aeneas en Rome’, een onderzoeksproject waarbij de leerlingen zich verdiepen in de 
afkomst van de Romeinen en hun gewoonten, maar ook ‘ASICS’ (Anima sana in corpore sano), een dag in het teken van 
gezonde voeding en beweging. Voor wie gefascineerd is door de mysteries van het onmetelijke heelal staat een bezoek 
aan het Planetarium op het programma. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de Oudheid nog steeds leeft en ons inspiratie geeft voor tal van excursies, themadagen en 
projecten, die aansluiten bij verschillende vakken en onontbeerlijk zijn voor de vorming van een gymnasiumleerling. 
Klassieke Talen volgen aan het Gymnasium is immers veel meer dan Grieks en Latijn leren, het is ook de rijke cultuur 
ontdekken en de invloed ervan op onze kennis en samenleving. Bovendien leer je niet alleen in de klas of op school, 
maar ook – en vooral – buiten, waar je opgedane kennis écht kan ervaren en delen met klasgenoten! 

 

 

 
  

  



 

Extra aanbod 

3…2…1… Showtime!  

Dramales 
In de onderbouw krijg je twee periodes per schooljaar dramalessen, oftewel toneelles. Voordat je écht de bühne 

opgaat, met als hooggeëerd publiek je klasgenoten, leer je hoe je een stukje bedenkt en voorbereidt. Je leert je 

inleven in een personage of gebeurtenis, en hoe je een stuk opvoert. Geniet daarna van het applaus! 

 

Cabaret 
 

Sta jij graag in de spotlight? Vind je het leuk om je 

eigen grenzen te verleggen? Wil je een nieuwe 

kant van jezelf ontdekken? Doe dan mee met ons 

tweejaarlijkse cabaret!  

 

Met een groep leerlingen (uit alle klassen) en 

docenten, werken jullie aan een fantastische 

show, die uiteraard wordt opgevoerd. Je kunt 

kiezen uit dans, zang en/of toneel. De schoolband 

is ook elk jaar van de partij. Als je niet zo van de 

schijnwerpers bent, kun je ook backstage shinen, 

bijvoorbeeld als beeld- en geluidstechnicus. 

 

 

 

 

 

Popband 
Als iemand jou ooit vraagt of je in een band hebt gezeten, kun jij volmondig ja zeggen. Op het Sint-Maartens werken 

de leerlingen van de tweede en derde klas bij het vak muziek namelijk het hele jaar in popbands. Iedere klas heeft er 

vier, die onder de enthousiaste begeleiding van drie bandcoaches en de muziekdocent de sterren van de hemel zullen 

spelen. Elke band kiest zijn eigen nummers en iedereen mag spelen op een instrument naar keuze (gitaar, basgitaar, 

drums, keyboard of zang). Het is helemaal niet erg als je nog nooit een muziekinstrument hebt bespeeld. 

Oefenen doe je in een van onze vier oefenruimtes, waar een complete popbandsetting aanwezig is. Op het einde van 

het jaar organiseren we een “popfestivalletje” met optredens op meerdere podia van alle 52 (!) bandjes. 

 



 

Schoolband 
De schoolband is bij allerlei activiteiten van de partij. Zo wordt bijvoorbeeld met het cabaret meegespeeld en op  de 

diploma-uitreikingen wordt een optreden verzorgd. De schoolband repeteert een keer per week. 

 

 

 
 
 
Kunstvakken 
Het SMC besteedt veel aandacht aan kunst en cultuur.  

De kunstvakken tekenen, beeldende vorming, muziek en drama zijn goed vertegenwoordigd in het lessenaanbod van 

de onderbouw. In de bovenbouw komt daar nog het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) bij.  

Het vak tekenen kan als examenvak gekozen worden. Centraal bij de kunstvakken staat steeds het procesmatig 

werken waarbij je eerst onderzoek doet en vervolgens naar een eindresultaat toewerkt. 

Extra aandacht aan cultuur vind je ook tijdens de overgangsweken. Er zijn drie overgangsweken per schooljaar, waarin 

tijd wordt vrijgemaakt voor creatieve expressie en talentontwikkeling. Zo worden er workshops georganiseerd in 

samenwerking met Kumulus en gaan wij op culturele excursie. Overigens staan er in de overgangsweken ook allerlei 

andere activiteiten op het programma, zoals een bezoek aan een sterrenwacht (georganiseerd vanuit het vak 

sterrenkunde) of een bezoek aan de markt in Visé (vanuit het vak Frans).  

  

 

  



 

Global Exploration op het Sint-Maartenscollege 
Op stage in Oeganda, Peru of India? In de bovenbouw krijg je die mogelijkheid. Met stichting Global Exploration kun jij 

met verschillende leeftijdsgenoten op wereldburgerstage. Drie weken lang steek je samen met leeftijdsgenoten de 

handen uit de mouwen in een ontwikkelingsland. Je bezoekt er verschillende sociale projecten, waar ze jouw hulp 

goed kunnen gebruiken. Denk aan het bouwen of schilderen van een school, of het geven van huiswerkbegeleiding. 

Ten slotte is er ook nog tijd om enkele toeristische trekpleisters te bewonderen. 

Deze stage brengt jou zo veel meer dan alleen wereldburgerschap. Je leert jezelf kennen, nieuwe landen en hun 

inwoners, andere culturen en religie. En vooral brengt het je een ervaring om nooit meer te vergeten! 

 

 

 
 

 

MEP (Modern European Parliament) 
Ben jij geïnteresseerd in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’? Jeuken jouw handen ook zo om die Europese problemen aan te 

pakken? Hou je van discussiëren, debatteren en samenwerken? Altijd al in de schoenen van een politicus willen staan? 

Dan is het Model European Parliament (MEP) iets voor jou!  

Voor jongeren, door jongeren 

Het doel van MEP is om jongeren kennis te laten maken met Europa en de Europese integratie. Daarvoor organiseert 

Stichting Model European Parliament (MEP) Limburg  jaarlijks simulatiezittingen van het Europees Parlement. Je leert, 

onder begeleiding van oud-deelnemers (‘meppers’) debatteren over actuele stellingen en problemen en je krijgt de 

kans om Limburg te vertegenwoordigen tijdens de Nationale MEP-conferentie in Den Haag of zelfs mee te doen aan 

de Internationale MEP-conferentie! 

 

 

 

 



 

Onderwerpen waarover je leert tijdens dit project:     
- Het Europese integratieproces 
- De werking van de Europese Unie 
- Politiek bewustzijn 
- Communicatieve vaardigheden 
- Weloverwogen compromissen leren sluiten 
- Spreken in het openbaar 

 

Voor meer informatie kijk op de site www.meplimburg.nl 

 

     
 

 
  
 
En verder… 
Het Sint-Maartenscollege kent een mooie traditie van reizen en gezellige activiteiten. In de brugklas komt sinterklaas 

op bezoek, doe je mee aan de kerstviering en gaan wij naar Zeeland. Voor derdejaars is er ons ski- en boardcamp. In 

de bovenbouw worden steden als Parijs en Berlijn bezocht. Elk jaar organiseren we activiteiten die het op school 

gezellig maken, zoals disco’s en sporttoernooien. Kortom, je hoeft je op het SMC niet te vervelen! 

 

 

 

      

http://www.meplimburg.nl/

