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2

Voorwoord

“

Een fijne school blijf je als je met z’n allen weet dat je

daaraan moet blijven werken: medewerkers, kinderen en
ouders. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat kost soms zelfs
veel moeite. Maar je krijgt er veel voor terug… Meer dan

”

alleen een diploma.

Paul Lucassen
Coördinator PO-VO
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Wegwijzer ’21-’22

Ieder jaar opnieuw vind ik het een leuk gezicht: de zomer
vakantie is afgelopen, iedereen komt weer naar school. De
brugklassers beginnen met hun introductieprogramma.
De nieuwe rugzakken ‘gevuld’ met agenda, etui en met
alles dat ze die dag nodig denken te hebben maar net zo
goed thuis hadden kunnen laten. Eigenlijk weten we over
hen allemaal al iets, we hebben immers met de basisschool
gepraat, we hebben informatie gekregen van juffrouwen,
meesters, ouders. En ook de kinderen weten best al veel. Ze
hebben meegedaan aan masterclasses, hebben tijdens de
open dag de school uitgebreid bekeken. We hebben ze een
heleboel verteld. Ze weten ongeveer welke vakken ze krijgen,
ze weten al wat mavo is, en havo, en vwo, tto. Ze weten
eigenlijk al zo veel…
Maar toch is dat niet wat er die dag belangrijk is. Belangrijk
is welke lessen je krijgt op welke dag. Welke leraren je krijgt
en wat je over hen misschien al van anderen gehoord hebt.
Belangrijk is of je op tijd komt, want je weet eigenlijk niet hoe
lang je moet fietsen. Belangrijk is waar je je fiets ook alweer
moet zetten, je jas moet ophangen, in welk lokaal je moet zijn
en of je dat kunt vinden. Belangrijk is hoe je klasgenoten zijn,
naast wie je gaat zitten, belangrijk is…Belangrijk is eigenlijk
niet alleen die informatie over onderwijs, organisatie, lessen,
doorstroomgegevens, slagingspercentages… Belangrijk is of
je je thuis voelt op een school, of je je veilig voelt. Immers, als
je lekker in je vel zit, loopt alles toch net iets gemakkelijker.
Het moet fijn zijn op school, maar een fijne school zijn bereik je
niet alleen door feesten, reisjes en allerlei andere activiteiten.
Een fijne school is een school waar je als leerling graag komt,
omdat je je er op je gemak voelt, omdat je je er volledig kunt
ontplooien. Een fijne school is een school waar iedereen, zowel
leerling als medewerker, elkaar met respect behandelt. Een
fijne school is een school waar je nog even blijft na de lessen
om nog wat te kletsen, een school waarvan ouders weten dat
ze hun kinderen er met een gerust hart naar toe kunnen sturen.
Een fijne school blijf je als je met z’n allen weet dat je daaraan
moet blijven werken: medewerkers, kinderen en ouders. Dat is
niet altijd gemakkelijk, dat kost soms zelfs veel moeite. Maar je
krijgt er veel voor terug… Meer dan alleen een diploma.
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“Verleg
je grenzen!”
(Motto van Sintermeerten)
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Beste ouders,
Over een paar maanden is het zover; uw zoon of dochter
gaat naar het voortgezet onderwijs. Zowel voor u als voor
uw kind een spannende gebeurtenis. Om u nu al zo goed
mogelijk voor te bereiden op deze periode, kunt u in deze
brochure lezen hoe onze school uw kind wil helpen om
verder te groeien, om de eigen grenzen te verleggen en
de horizon letterlijk en figuurlijk te verbreden. Natuurlijk
krijgt u ook de gelegenheid de school “in bedrijf” te
zien. Dit doen wij door middel van een aantal online
informatieavonden en de

ONLINE OPEN DAG
ZATERDAG 6 FEBRUARI
Als gevolg van de coronamaatregelen is het jammer
genoeg niet mogelijk om u daadwerkelijk op school te
ontvangen. Vandaar dat wij gekozen hebben voor online
activiteiten. Wij willen u aanraden om regelmatig onze
website, www. sintermeerten.nl te bezoeken voor meer
informatie hierover. Uiteraard vindt u hier ook uitgebreide
informatie over het Sintermeertencollege.
Online infoavonden algemeen
maandag 25 januari en donderdag 28 januari
Online infoavond TweeTalig Onderwijs
maandag 1 februari
Online Open Dag
zaterdag 6 februari
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Bereikbaarheid school
Het Sintermeertencollege ligt aan de Valkenburgerweg,
net aan de grens met Voerendaal en nabij Welten.
De school is zowel per fiets als per bus gemakkelijk
bereikbaar.
Onze leerlingen komen uit verschillende windstreken:
Klimmen, Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade, Voerendaal,
Ubachsberg, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld,
Eys, Schin op Geul, Valkenburg, Ransdaal, Wijlre, Vaals.
De kans dat uw kind alleen moet reizen is dan ook heel
klein.

Onderwijsaanbod
Het Sintermeertencollege is een scholengemeenschap
voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo. Het
Sintermeerten biedt ook tweetalig onderwijs (tto) EngelsNederlands voor vwo-, havo- én voor mavoleerlingen.
Onze school heeft vier verschillende brugklassen:
mavo-havo brugklassen, havo-vwo brugklassen, mavohavo brugklassen tweetalig onderwijs en havo-vwo
brugklassen tweetalig onderwijs.

De mavo-havo brugklassen
In deze klassen worden leerlingen geplaatst met
een mavo, een mavo/havo of een havo advies. Voor
leerlingen met een havoadvies wordt na overleg met de
groepsleerkracht bepaald welke brugklas het meest
geschikt is, de mavo-havo brugklas of de havo-vwo
brugklas. Het Sintermeerten beslist uiteindelijk in welke
brugklas een leerling met een havoadvies geplaatst wordt.
In de mavo-havo klassen wordt zowel op mavo- als op
havoniveau lesgegeven. Door middel van differentiatie
binnen de lessen krijgt elk kind les op zijn of haar niveau.
Ditzelfde geldt ook voor de mavo-havo klassen in de
tweetalige stroom.
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De havo-vwo brugklassen
In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een havo,
een havo/vwo of een vwo advies. Voor leerlingen met een
havoadvies wordt na overleg met de groepsleerkracht
bepaald welke brugklas het meest geschikt is, de mavohavo brugklas of de havo-vwo brugklas. Ook nu beslist het
Sintermeerten uiteindelijk in welke brugklas een leerling
met een havoadvies geplaatst wordt.
In de havo-vwo klassen wordt zowel op havo- als op
vwo-niveau lesgegeven. Ook hier wordt door middel
van differentiatie recht gedaan aan het niveau van elk
kind. Ditzelfde geldt ook voor de havo-vwo klassen in de
tweetalige stroom.

Cijfers op twee niveaus.
Voor alle brugklastypen geldt dat kinderen op twee
niveaus cijfers kunnen krijgen, afhankelijk van hun
startniveau. Op deze manier worden resultaten duidelijker
en ontstaat er een beter beeld voor bevordering naar de
tweede klas. Ook is het motiverend voor de leerling als
deze ziet dat hij/zij op zijn of haar eigen niveau goede
cijfers haalt, het geeft meer kansen om goed te presteren.

Keuze voor het gymnasium
In de loop van het eerste jaar krijgen de leerlingen
die daarvoor in aanmerking komen een aantal
kennismakingslessen Latijn en Grieks waarna aan het eind
van het eerste jaar de keuze gemaakt kan worden voor
het volgen van de klassieke talen en bevordering naar het
gymnasium in leerjaar 2.
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De tweede klas
Aan het einde van de brugklas volgt vervolgens de
bevordering. Een leerling kan bevorderd worden naar een
mavo 2, een havo 2, een atheneum 2 of een gymnasium
2 klas. Dat wil niet zeggen dat de route dan bepaald is.
Voor het tweede leerjaar mavo en havo is er vervolgens een
zogenaamde opstroomvariant. Leerlingen die mogelijk meer
in hun mars hebben, maar langzamer doorgroeien kunnen
door middel van een opstroomprogramma toch zodanig
toegerust worden dat zij in leerjaar 3 naar het hogere niveau
(mavo+, havo of vwo) kunnen doorstromen.
Met deze structuur willen wij de doorstroom verbeteren, de
definitieve keuze uitstellen en elk kind zoveel mogelijk kansen
geven. De bedoeling is dat elk kind op de derde klas op het
niveau zit waarin het ook eindexamen zal doen.

De TTO-leerweg
Voor toelating tot de TTO brugklassen gelden in principe
dezelfde toelatingseisen als voor de toelating tot de niet
tweetalige brugklassen. Er wordt wel door middel van een
gesprek met kinderen en ouders en het schrijven van een brief
door het kind een onderzoek gedaan naar de motivatie en de
beweegredenen om aan te melden voor de TTO-leerweg.

Sportactief
Sintermeerten heeft het certificaat “Sportactieve school”.
Dit komt niet alleen tot uiting in de reguliere lessen, maar
ook in de diverse andere sportactiviteiten. Daarnaast biedt
de school in de brugklas ook extra lessen aan in de vorm van
de “sportklas”. Dit houdt in dat een leerling twee extra lessen
L.O. volgt die (aan het einde van de dag) worden opgenomen
in het lesrooster. In deze lessen komt zowel verdieping als
verbreding van het reguliere lesprogramma aan bod. In de
bovenbouw van havo en vwo kan sport als examenvak gekozen
worden.
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Hoi, wij zijn het Senna en Milan, wij willen
jou iets vertellen/informeren over het TTO
op MAVO/HAVO. Wij kregen een paar
vragen hierover.

Waarom hebben wij voor TTO gekozen?
Milan : Ik heb voor TTO gekozen omdat ik
een beetje een uitdaging voor mezelf wou
creëren, en voor de toekomst is dat perfect
voor werk in andere landen.
Senna: Ik heb voor TTO gekozen omdat
het me goed kan helpen in de toekomst. En met mijn beroep kan het ook goed
helpen.
Voor wat ga je het later gebruiken?
Milan: Nou ik wil later als beroep acteur worden en dat ook in Amerika en daar
dan gebruik van maken.
Senna: Later wil ik graag archeoloog worden, ik wil ook graag in Los Angeles
gaan wonen en daar moet ik goed Engels voor kunnen spreken.
Is TTO leuk?
Milan: Ja zeker weten! Het is natuurlijk jouw eigen mening wat je doet, maar als
ik er nog een keer zou voor mogen kiezen zou ik het zeker doen. Het is echt aan
te raden!
Senna: Ik vind TTO heel erg leuk en vooral gezellig, je leert er veel van en kunt
genoeg grappen maken met mr. Orbons.
Is TTO moeilijk?
Milan: Voor mij is het niet heel moeilijk. Sommige kinderen vinden het lastig
en sommige niet!
Senna: Ik vind TTO best makkelijk, in eerste instantie denk je dat het heel lastig
zal zijn maar eigenlijk valt dat nogal best mee, je moet er wel natuurlijk eerst
even aan wennen!
Is het moeilijk om altijd Engels praten?
Milan: Zelf vind ik van niet, maar bij ons in de klas gaat het soms nog een beetje
moeilijk. Na de herfst is het wel normaal om Engels te praten. Na de kerstvakantie moet je het echt wel beheersen.
Senna: Zelf vind ik van niet, je kunt altijd als je een woord niet weet even vragen
aan de docent.
Is TTO nu ook voor MAVO?
Milan en Senna: Sinds vorig jaar is het Sintermeerten begonnen met TTO voor
MAVO, wij zitten in de eerste MAVO/HAVO klas van heel Limburg! Dat is toch
vet cool! Wij leren in onze klas 70% in het Engels. Nederlands, Frans , biologie
en wiskunde is nog in het Nederlands, de rest in het Engels. Met TTO ga je
zeker 1 keer per jaar naar Engeland, je hebt ook leuke activiteiten zoals een
kerstavond. In het eerste jaar ga je een toneelstukje uitvoeren voor je ouders
genaamd: Little Victorians. Je krijgt daar een workshop over hoe je acteert,
het leren van het stuk doe je waar de ouders bij zijn. Ook ga je in het eerste jaar
naar Cambridge, een stad in Engeland, waar we een hele dag voor hebben met
de bus!
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Het schoolgebouw

“

In alle ruimten waar leerlingen werken of verblijven,

”

wordt gedurende de gehele dag toezicht gehouden.

Als conciërge sta je dicht bij de leerlingen. Elke ochtend zie je ze
binnenkomen en je leert ze vrij snel allemaal kennen. Je houdt een
oogje in het zeil in de garderobe en in de aula, je let op hoe ze met elkaar
omgaan. Soms zie je dat er kinderen altijd alleen staan. Je geeft dat dan
door aan de mentor en je probeert er samen achter te komen of er iets
aan de hand is en te helpen.
Elke dag zijn er wel kinderen die hun pasje vergeten zijn en dus niet in
hun kluisje kunnen. Je helpt ze dan, maar zegt dan ook dat ze er in het
vervolg wel zelf aan moeten denken. Of ze hebben proefwerk en zijn hun
rekenmachine vergeten. Gelukkig liggen er een paar in mijn bureau, dus
voor deze ene keer….
Eigenlijk ben je heel betrokken bij de kinderen. Dat is een van de leukste
kanten van mijn werk!

Theo Paffen, conciërge onderbouw
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Het Sintermeertencollege is gevestigd in een modern
gebouw. Het interieur is ruim en licht en biedt een ideale
leeromgeving. Naast goed ingerichte leslokalen zijn er
speciale werkplekken waar de leerlingen gebruik van
kunnen maken. Hier kunnen ze individueel of in groepjes aan opdrachten werken. In het hele gebouw is er een
draadloos netwerk.
Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen terecht in de
ruime aula. Doordat we een onderbouw- en een bovenbouwpauze hebben, eerst hebben de klassen 1 en 2 pauze
en daarna pas klas 3 en hoger, is er voor elke leerling een
plekje in de aula.
Natuurlijk heeft Sintermeerten nog heel wat meer te
bieden. Voor de vakken beeldende vorming, muziek en
techniek zijn er speciale vaklokalen en voor de vakken
scheikunde, biologie en natuurkunde is er een sciencelab.
Uiteraard mogen we de sportfaciliteiten niet vergeten.
Zoals gezegd is Sintermeerten immers een Sportactieve
School, gecertificeerd door NOC*NSF. Het Sintermeertencollege heeft een heel mooie, grote sporthal waar de
leerlingen naar hartenlust kunnen sporten.
Aan de overkant van het schoolgebouw liggen de sportvelden waar in het voor- en najaar gesport wordt. Ook
na schooltijd worden er regelmatig sportactiviteiten
georganiseerd waar de leerlingen vrijwillig aan kunnen
deelnemen.
In alle ruimten waar leerlingen werken of verblijven, wordt
gedurende de gehele dag toezicht gehouden.

14

Leerlingbegeleiding
Ook binnen school heeft uw kind veel persoonlijke
aandacht nodig en in het eerste jaar misschien wel extra.
Het weet nog niet altijd zijn eigen weg te vinden en
daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die hierbij
helpen. Niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten.

Begeleiding binnen de les
Elke vakdocent begeleidt zijn leerlingen binnen de
normale vakles. Als een leerling na uitleg van de docent
de stof niet begrijpt, kan hij de docent om extra uitleg
vragen. Deze zal de leerling aanwijzingen geven en hem
hulp bieden waar dat nodig is.
Daarnaast heeft iedere klas een of twee mentoren, leraren
die speciaal belast zijn met de zorg voor de groep en de
individuele begeleiding. Zij helpen de leerlingen bij het
leren van allerlei studievaardigheden, zoals leren leren,
het plannen van huiswerk en proefwerken. Ook leren
kinderen om te gaan met sociaal-emotionele zaken en zijn
bezig een keuze te maken voor het schooltype waarmee ze
volgend jaar willen verder gaan.
Er is een wekelijks mentoruur waarin individuele
begeleiding kan plaatsvinden.
Tevens zijn de mentoren de eerste contactpersonen tussen
school en ouders.
Via het oudergedeelte van de website hebt u ten allen tijde inzage
in de resultaten en de absentiegegevens van uw kind.
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Begeleiding buiten de les
Er zijn altijd leerlingen die meer zorg en aandacht
nodig hebben. Zij krijgen naast de begeleiding in de
reguliere les nog eens extra begeleiding. Daarnaast
kan de leerling gebruik maken van ons “tutorsysteem”.
Bovenbouwleerlingen geven dan bijles aan
onderbouwleerlingen.
In sommige gevallen (bijvoorbeeld als er sprake is van
dyslexie, faalangst, moeite met weerbaarheid) kan de
leerling extra begeleiding krijgen.

Maatwerkuren
Om adequaat in te kunnen spelen op de individuele
behoeften van elke leerling zijn er zogenaamde
maatwerkuren, waar kinderen zelf, onder begeleiding,
werken aan hun eigen leerdoelen.
Ze maken een keuze voor herhaling, verdieping, verrijking
of extra hulp, afhankelijk van wat ze nodig hebben. Samen
met de mentor kijken de leerlingen wat ze gaan doen en
wat ze willen bereiken.
Zo leren ze stapsgewijs zelf een planning te maken.
Tevens wordt er in deze maatwerkuren gewerkt aan
studievaardigheden.
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Lesuitval, Internationale oriëntatie,
buitenschoolse activiteiten, boekenfonds
Lesuitval
Een brugklasser heeft doorgaans geen lesuitval. Bij
afwezigheid van een docent werkt de leerling zelfstandig
door onder toezicht van een docent of een speciaal daarvoor
aangestelde docentassistent. Op deze manier raken
leerlingen niet achter met de leerstof en blijft het dagritme
gehandhaafd.

Internationale oriëntatie
Onze school wil ervoor zorgen dat leerlingen hun grenzen
verleggen door hen via een internationaal georiënteerd
onderwijsprogramma (lessen, projecten, uitwisselingen,
internationale stages) toe te rusten voor een opleiding en
een wereld die steeds internationaler worden. Zo kunnen
leerlingen in het voorlaatste jaar kiezen voor Versterkt Taal
Onderwijs Frans of Duits. Zij krijgen zo de mogelijkheid om
internationaal erkende diploma’s te behalen die overal ter
wereld toegang geven tot vervolgstudie en arbeidsmarkt.

Buitenschoolse activiteiten
Uiteraard is er ook ruimte voor culturele activiteiten en
sportactiviteiten. Er zijn diverse klassencompetities,
sportdagen, uitwisselingen met buitenlandse scholen
en voor de liefhebbers is er een skikamp. Ook zijn er
activiteiten in het kader van oriëntatie op loopbaan en
beroep.
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Ik woon dichtbij school. Aan de ene kant was dat een reden om voor
Sintermeerten te kiezen, maar aan de andere kant niet. Ik ben ook op
andere scholen geweest, maar dit trok me het meeste aan. Het leek me
een gezellige school, en de mensen leken me aardig. En de open dag was
goed georganiseerd. Ik heb ook nog aan de masterclasses meegedaan.
Het is natuurlijk niet zoals je school in het echt krijgt, maar het helpt
wel om te ervaren hoe het is.
De eerste paar lessen op school waren introductie, en daarna echt les.
Die waren wel anders dan op de basisschool, maar ik hoefde er niet echt
aan te wennen. Dat viel eigenlijk wel mee. Het is wel wennen dat je een
andere klas hebt, en nieuwe vrienden moet maken. Maar je kunt ook
aangeven bij wie van je oude school je in de klas wilt. Dat helpt wel. En
als je dan een nieuwe vriend hebt, dan krijg je zijn vrienden er een soort
van gratis bij. En daar zijn ook weer leuke kinderen bij.
Toen ik hoorde dat er ook een sportklas was leek me dat wel leuk. Toen
heb ik me daarvoor ingeschreven. Maar als je dat gaat doen moet je
natuurlijk wel van sport houden. Je gaat dan ook activiteiten doen als
bowlen of sportklaskamp. Soms zijn er ook wel eens sporten die ik niet
zo leuk vind, maar gelukkig kun je vaak zelf kiezen.

Ischa Sinsel
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Boeken en overige schoolbenodigdheden
Door de regering is besloten dat leermiddelen gratis ter
beschikking van ouders en leerlingen worden gesteld.
Dit betekent niet dat ouders helemaal niets meer hoeven
te betalen. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines,
schrijfmateriaal, sportkleding e.d. blijven voor rekening
van de ouders, deze artikelen kunt u via het boekenfonds
bestellen.
Informatie over het bestellen van de bovenstaande artikelen
en het afhalen van de boeken krijgt u na aanmelding.
Tijdens de open dag zal het boekenfonds u nader
informeren, ook via de mail is het boekenfonds bereikbaar:
boekenfonds@sintermeerten.nl

Aanmelding, toelating en plaatsing
Aanmelding
Voor informatie over de digitale aanmelding kunt u
terecht op de basisschool van uw kind of op de website
www.parkstadscholen.nl

Toelating en plaatsing
Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt door de school
in samenwerking met de basisschool onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van uw kind. We kijken hierbij naar het
advies van de basisschool en naar wat de leerling graag
wil.
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De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
(SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen scholen voor
voortgezet onderwijs, die intensief samenwerken en samen
een volledig onderwijsaanbod voor alle jonge mensen in
deze regio tussen 12 en 18 jaar bieden. Ons motto is: ‘voor
elk kind het beste onderwijs’.
Bij deze SVO|PL - scholen kunt u terecht voor (tweetalig)
gymnasium, (tweetalig) atheneum, (tweetalig) havo,
(tweetalig) mavo, technasium, vmbo-t, vmbo-kader, vmbobasis, een zorglocatie, praktijkonderwijs en plusklassen op
het gebied van cultuur, sport, muziek en science.
www.svopl.nl
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WEGWIJZER

(VOOR LEERLINGEN)

22

Groot

Klein

beginnen om

te worden
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Weet je nog dat je naar de basisschool ging? Je was toen de
kleinste van de school, je moest nog alles leren. Maar kijk
eens hoeveel je nu al weet! Als je naar de brugklas gaat,
ben je ook weer even de kleinste van de school. Zo gaat dat
nou eenmaal. Daar moet je verder geen drama van maken.
Je moet klein beginnen om groot te worden! Bovendien
is het juist spannend en leuk om naar een nieuwe school
te gaan. Je krijgt er een heleboel interessante vakken en
maakt nieuwe vrienden!
Maar naar welke school ga je? Dat is best een lastige
keuze. Wij maken die keuze wat makkelijker. In dit deel
van deze brochure vind je informatie speciaal voor jou. Zo
leer je Sintermeerten steeds beter kennen en weet je wat
je te wachten staat als je na de zomervakantie op onze
school begint.
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Wie

A me de weg?

Zo’n grote school is niet niks. Daar zal je even aan moeten
wennen. Je vraagt je natuurlijk af waar je heen moet als je
op school komt. Maak je geen zorgen, wij wijzen je wel de
weg.

Op de fiets…
Als je op de fiets naar school komt, zet je je fiets in de
fietsenstalling en ga je naar de ingang van de school. In
de brugklas en tweede klas heb je je eigen fietsenstalling
en eigen ingang. Deze bevinden zich aan de oostkant van
de school. Bij de ingang vind je ook de conciërge van de
onderbouw. Hij houdt elke dag een oogje in het zeil. Als je
de school binnenkomt, hang je je jas op in de garderobe.
Je boeken en ander studiemateriaal kun je opbergen in
een kluisje. Dat kluisje maak je open met je schoolpasje.
Datzelfde pasje gebruik je ook als je wilt kopiëren of
printen.
Als je vóór half negen op school bent, kun je in de aula
wachten totdat de eerste bel het teken geeft dat de les
begint.

…en met de bus
Kom je met de bus? Dat is ook handig, want deze stopt
vlakbij de hoofdingang van de school. Zo ben je snel
binnen!
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Meer vakken, meer leraren
Je bent natuurlijk ook wel benieuwd welke vakken je op
Sintermeerten krijgt. Naast de vertrouwde vakken zoals
Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis krijg je ook
nieuwe vakken zoals Frans, techniek en mediawijsheid.
Je hebt in totaal dus meer vakken dan op de basisschool.

Vertrouwde vakken in een nieuw jasje
We hadden het net over vertrouwde vakken die je nog
van de basisschool kent. Deze vakken veranderen echter
ook wel wat. Je zou kunnen zeggen dat ze een nieuw jasje
krijgen. Hiermee bedoelen we dat de opzet en de inhoud
van die lessen iets anders zijn dan je gewend bent. Maar
dat is heel leuk, want je komt toch juist naar school om
nieuwe dingen te leren!

Ander vak, andere leraar
Waarschijnlijk weet je dit al, maar je krijgt ook voor
elk vak een andere leraar. Deze weet heel veel over
zijn vak. Elke les kom je over een bepaald vak meer te
weten. De leraar gaat steeds dieper in op de stof. En
als je vragen hebt, kun je die tijdens de les aan hem
stellen. De leraren zijn er om je te helpen.

Vakken in de brugklas
Nederlands – Frans – Engels – geschiedenis –
aardrijkskunde – wiskunde – biologie/verzorging –
techniek – levensbeschouwing – muziek – beeldende
vorming – mediawijsheid – lichamelijke opvoeding
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Ik woon in Schimmert en dan is Sintermeerten niet de school die het
dichtste bij ligt. Maar ik kende de school wel al, want familie van me
heeft ook op deze school gezeten. En ik heb ook familie in Heerlen, dus
als er iets is dan kan ik daar naar toe.
Ik moet nu wel verder reizen, maar dat is niet echt een probleem. Mijn
moeder werkt in Heerlen, dus kan ik in de winter ook wel met haar me,
want dan is het te vroeg donker om te fietsen. In de zomer hoeft dat niet,
dan ga ik met de fiets. De heenweg is bergaf, dus dat scheelt wel. Ik fiets
dan ongeveer 45 minuten. Terug is bergop, maar dan ga je naar huis. Dan
is het niet zo erg als het wat langer duurt.
Ik vind dat ik wel de goede keuze heb gemaakt. Ik vind het hier leuk, het
voelt wel fijn. Hoe dat komt? Dat weet ik eigenlijk niet, het is gewoon een
gevoel.
Ik heb ook al nieuwe vrienden gemaakt in de klas. Op de kennismakingsmiddag leerde ik al andere kinderen kennen en toen het jaar begon ging
dat eigenlijk best snel.
Als je nu in groep 8 zit heb ik een tip voor je. Kies voor de school waar je
het fijn vindt, ook al is die verder weg. Zelfs als je de enige bent!

Hanna Pütz
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De maatwerkuren
Behalve je vakken zijn er ook nog maatwerkuren. Bij deze
uren maak je zelf een keuze voor wat je gaat doen: voor
vakken herhalen, dieper op de stof in gaan, of iets extra’s
doen. Ook kun je extra hulp krijgen als je die nodig hebt.
Tijdens deze uren kun je dus bijvoorbeeld een extra les
wiskunde volgen, of Engels, of een ander vak. Of je gaat
aan je andere taken werken in een stiltelokaal. Of je doet
eens iets heel anders. Spaans bijvoorbeeld.
Samen met de mentor kijk je wat je in de maatwerkuren
gaat doen en wat je wilt bereiken. Zo leer je ook steeds
beter zelf te plannen.

De computer
School zonder computers kun je je al bijna niet meer
voorstellen. Bij veel vakken wordt de computer gebruikt.
Om opdrachten te maken, te oefenen met de stof, of om
dingen op te zoeken. Daarom heeft Sintermeerten ook
een elektronische leeromgeving en leerlingvolgsysteem
namelijk Somtoday. In Somtoday
vind je bijvoorbeeld voor allerlei vakken oefenprogramma’s,
maar kun je ook je absentie, cijfers en nieuws volgen. Je
vindt Somtoday op het aparte leerlingendeel van onze
eigen website.
Op de brugklas krijg je ook het vak mediawijsheid. Je leert
dan omgaan met verschillende programma’s zoals Word
en office365, maar je leert ook kritisch te kijken naar
sociale media en veiligheid.
Je leert die “computervaardigheden” niet voor niets al in
de brugklas; je hebt ze de rest van je schooltijd ook nodig.
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Eigen sfeer
Je hebt een eigen aparte fietsenstalling, een aparte ingang
met garderobe en een eigen kluisje. Op de basisschool
heb je waarschijnlijk als klas ook een eigen lokaal en ben
je gewend om bijna elke les in dat eigen lokaal te blijven.
Bij ons is dat niet meer zo. Op onze school hebben de
vakken hun eigen lokaal, en ga je dus steeds naar andere
lokalen. Gelukkig zijn die wel zo geplaatst dat je snel weet
waar je moet zijn. En voor vakken als techniek, beeldende
vorming, muziek en mediawijsheid ga je natuurlijk naar
een speciaal vaklokaal dat helemaal voor zo’n vak is
ingericht.
Nu je weet waar je je lessen gaat doorbrengen, is het
natuurlijk ook handig om te weten waar je in de pauze
terecht kan. Als het mooi weer is, ga je natuurlijk naar
buiten. Daar kun je ook tafeltennissen, voetballen of
basketballen.
Natuurlijk heeft Sintermeerten ook een mooie grote
aula waar je je boterhammen kunt opeten. Je kunt er
broodjes, fruit en andere gezonde lekkernijen krijgen.
En het is natuurlijk de plek om lekker met je vrienden en
vriendinnen bij te kletsen!
Wij hebben twee pauzes, die je met andere leerlingen van
klas 1 en 2 doorbrengt. De leerlingen van de derde klas en
hoger hebben op een ander moment pauze.
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De mentor
Op de basisschool had je een, of misschien twee leraren,
daar vroeg je waarschijnlijk alles aan en daar ging je ook
naar toe als je problemen had. Zoals je al weet, heb je nu
voor elk vak een andere leraar. Maar bij wie kun je dan
terecht als je vragen of problemen hebt?
Elke brugklas heeft een of twee eigen mentoren. Zij
begeleiden de klas en kijken hoe het met je gaat op
school. Ze spelen binnen de klas een speciale rol. De
mentoren zijn ook degenen die jou leren hoe je met je
studie moet omgaan. Ze leren je hoe je je huiswerk kunt
plannen en maken en hoe je voor proefwerken moet leren.
Soms werkt de mentor met de hele klas, maar je krijgt
ook individuele begeleiding. Dat gebeurt tijdens het
mentoruur.
Als je vragen of problemen hebt, kun je naar je mentor toe
gaan. Het lijkt wel een beetje op de juffrouw of meester op
de basisschool

Ouderavond
Je mentoren houden ook contact met je ouders. Enkele
keren per jaar is er een ouderavond. Dan praten jij, je
ouders en je mentor samen over jou en je prestaties. Zo
weet iedereen steeds hoe het met je gaat op school.

Bijles
Als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je ook gebruik
maken van het tutorsysteem. Na schooltijd krijg je dan
voor dat vak bijles van een leerling uit de bovenbouw.
Zo zie je maar, op Sintermeerten doen we er alles aan om
je goede resultaten te laten halen!
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De mentor... Meike van den Boomgaard
Welkom allemaal,
Wat leuk dat jullie een kijkje komen nemen op het
Sintermeertencollege. Mijn naam is Meike van den
Boomgaard en ik werk sinds een paar jaar op deze school
als docente biologie.
Ik weet nog dat ik het best spannend vond om te starten
op een nieuwe school, want je komt heel veel nieuwe
gezichten tegen en je weet nog niet overal de weg.
Gelukkig hebben de leerlingen en collega’s me al heel snel
wegwijs gemaakt en voelde ik me al heel snel thuis op het
Sintermeertencollege. En dat gaat bij jullie vast ook zo.
Naast de lessen biologie die ik geef, ben ik ook mentor van
een brugklas.
Een mentor is een docent die de leerlingen van een
klas extra begeleidt. Zo heb ik naast de reguliere
biologielessen ook mentoruren en maatwerkuren met
mijn mentorklas. Ik zie mijn mentorleerlingen dus best
vaak in een week en leer ze daardoor ook snel kennen.
Het leukste vind ik om te zien hoe snel nieuwe leerlingen
gewend zijn op onze school en nieuwe vrienden maken.
Een van de eerste dingen waar ik dan ook naar informeer
tijdens een individueel mentorgesprek is of je je een beetje
op je gemak voelt op school, hoe je de klas vindt en bij wie
je tijdens de pauzes staat.
De overstap maken van de basisschool naar de middelbare
school is voor iedereen spannend, zelfs voor je ouders!
Het is daarom fijn om in het begin te weten dat je met al
jouw vragen bij de mentor terecht kunt. Een mentor helpt
je dan om een antwoord te krijgen op de vragen die jullie
hebben.
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Daarnaast helpt de mentor onder andere ook met het
“leren leren”. Er zijn heel veel verschillende manieren
waarop je de lesstof eigen kunt maken en het kan best
even zoeken zijn naar een manier die bij jou past. Ook
plannen is hier een onderdeel van.
Kortom, je gaat je mentor heel vaak tegenkomen. Heb je
vragen over het mentoraat of andere zaken, stap vooral
op ons af tijdens deze open dag. Veel plezier vandaag en
wie weet spreken we elkaar zo nog of zie ik je misschien
komend schooljaar in mijn lessen!

Groetjes,
Meike van den Boomgaard
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Meer dan les alleen
School betekent niet alleen maar leren. Het motto van
Sintermeerten is niet voor niets “Verleg je grenzen”! Zowel
in de lessen als daarbuiten worden allerlei projecten en
activiteiten georganiseerd. Dat is weer eens wat anders.

TTO (Tweetalig Onderwijs Engels), Internationale
Oriëntatie
Sintermeerten is een TTO-school: Wij vinden het erg
belangrijk, dat onze leerlingen zich goed voorbereiden
op de internationale wereld van de 21e eeuw. Dit merk je
in de gewone lessen, maar ook bij projecten. Tijdens je
schooltijd zijn er uitwisselingen met scholen uit andere
landen. De ene keer ga jij naar een buitenlandse school,
andersom komen er buitenlandse leerlingen naar ons.
Of je hebt contact via internet, met video. Het is leuk
om te horen hoe die kinderen school ervaren, of er veel
verschillen zijn of juist niet. Natuurlijk is het ook heel goed
voor je spreekvaardigheid. Die krijgt dan extra aandacht
en zo bereiden we je voor op wereldwijd erkende examens.
Verleg je grenzen!

Sportactief en Sportklas
Sport speelt op Sintermeerten een belangrijke rol.
Bewegen is immers gezond! Buiten de sportlessen worden
er na schooltijd ook diverse competities georganiseerd
waaraan je kunt deelnemen. Badminton, basketbal,
volleybal, voetbal…voor elk wat wils.
En als je nog meer sport wil, dan kun je in de brugklas ook
meedoen aan de sportklas. Dat betekent dat je per week
twee uur extra sportlessen krijgt. In die lessen krijg je dan
niet alleen méér sport, maar je doet ook sporten die je in
de gewone lessen niet doet. En in de bovenbouw van havo
of vwo kun je sport kiezen als examenvak.
Sintermeerten heeft van NOC*NSF het certificaat
“Sportactieve School” gekregen. Dat krijg je niet zomaar,
daarvoor moet je een heel goed sportprogramma hebben.
En daar zijn we best trots op!

Martinusdag
Sintermeerten viert elk jaar in november de naamdag van
haar patroonheilige: Sint Martinus. Deze “Martinusdag”
is een dag die bruist van activiteit. Zo is er de Martinus
sponsorloop en een culturele markt die georganiseerd
wordt door onze bovenbouwleerlingen. De opbrengst
gaat naar projecten in ontwikkelingslanden die door
Sintermeerten gesteund worden.

Beleef het zelf!
Er is nog zo veel te vertellen over Sintermeerten, maar
eigenlijk moet je het zelf beleven. Dan weet je ook of
Sintermeerten de juiste school voor jou is.
Op ZATERDAG 6 FEBRUARI is er een ONLINE OPEN
DAG. Je kunt dan digitaal de hele school bezoeken en “in
bedrijf” zien.

Introductie
Als je voor Sintermeerten kiest, krijg je nog voor de
zomervakantie een kennismakingsmiddag. Dan leer je je
mentoren kennen en zie je bij wie je in de klas komt. Aan
het begin van het schooljaar krijg je nog een introductie.
Samen met je nieuwe klasgenoten neem je deel aan
allerlei activiteiten. Zo leer je op een leuke en ontspannen
manier iedereen kennen.

Wil je meer weten over Sintermeerten?
Bezoek dan ook eens onze website:
www.sintermeerten.nl

