De PIJP
Mededelingenblad voor het personeel van het Sint-Maartenscollege te Voorburg
week 14, 02 april t/m 06 april 2018
- Kopij: We streven ernaar dat De PIJP op maandag vóór de grote pauze verschijnt (deadline inl. kopij: 11.15 uur!).
Kopij aanleveren aan Marcel van der Mijl (mij@st-maartenscollege.nl) met cc aan Ineke Kortekaas
(iks@st-maartenscollege).
- Ziekmeldingen tussen 07.30 en 07.45 uur bij de roostermakers via de roostertelefoon, 06-24694416.
Meldingen voor de volgende dag s.v.p. vóór 12.00 uur doorgeven, liefst via e-mail:
roostermakers@st-maartenscollege.nl. Geeft u ook werk door voor de leerlingen t.b.v. de onderwijsassistent of de
docent die het lesuur mogelijk vervangt (indien al bekend): onderwijsassistenten@st-maartenscollege.nl
en/of de e-mail van de vervangende docent.
- Brinnummer Sint-Maartenscollege: 02MU
- Werkgeversnummer: 41298
- Bankrekeningnummer Sint-Maartenscollege:
NL83 RABO 0103 257098 Stichting Scholengroep Spinoza inzake Sint-Maartenscollege
- Openingstijden: gebouw geopend van 07.30 - 17.30 uur, telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.
- Kleine Kas: Tot nader order is er geen kleine kas meer op de administratie!
- De administratie is gesloten van 11.15 – 12.50 uur.
- ICT-document met alle benodigde informatie over inloggen, netwerk, printinstellingen, etc:
https://docs.google.com/a/stmaartenscollege.nl/document/d/1jBfeaYXYfdY4GAn9cA1XPgYrwztjD_SNsbOAOBN3FLI/edit?usp=sharing

____________________________________________________________________________________
► Weekagenda
ma 02 april t/m
za 7 april

uitwisseling Temecula-Voorburg (intern)

ma 02 april

2e Paasdag (vrij)

di 03 april
08.45-10.55 u.
09.00 u.

leertoetsvrij
stafvergadering
inleveren cijfers SE (uiterste tijd!)

11.00 u.
18.00-21.00 u.

OB en BB proefwerkweek
4M/5H/6V invullen herkansingsformulieren (uiterste tijd!)
afsluitingsdiner uitw. Temecula-Voorburg

08.45-10.55 u.

OB en BB proefwerkweek
stafvergadering

wo 04 april

do 05 april

vr 06 april

OB en BB proefwerkweek

►Verjaardagen
03 april
04 april
08 april

Sara Bouman
Manon Reitsma
Wietske Kluck

►Aanvullingen c.q. wijzigingen jaaragenda 2017-2018
Wijziging:
Do 12 april
13.15-15.00 u.
Aanvulling:
Wo 06 juni
19.30-20.30 u.
Keimpe Dijkstra

2e verpl. Bijeenk. Buitenl. Studiereis 4H/5V ipv 15.00-16.30 u.
voorl.av. ouders+ll. 1HA (ll. met vwo potentie), 1G en 1T > 2G

►Van de Schoolleiding
Beste collega’s,
Afgelopen woensdag heeft Liesbeth bekendgemaakt dat zij haar functie neerlegt. Dat zij dat gedaan heeft, hier in
de personeelskamer, getuigt van kracht, en moed.
In de komende tijd zullen we als schoolleiding zoals wij hier staan, de school leiden. We realiseren ons dat dat een
zware taak zal zijn. Maar we hebben er vertrouwen in dat we het met elkaar en in samenwerking met jullie goed
zullen doen. We zullen de lopende zaken, belangrijke zaken, tot het eind van het schooljaar goed kunnen
afwikkelen. We hebben jullie daarbij hard nodig! We vertrouwen voor de dagelijkse gang van zaken op jullie en
laat het ons weten wanneer er in jullie ogen belangrijke en dringende zaken blijven liggen.
Uitvoering ingezet beleid
Er is in de afgelopen periode veel neergezet. Zo is er een nieuw functiebouwwerk met bijpassend promotiebeleid, is
er een nieuw ICT-beleidsplan, zullen alle aankomende brugklassers met een Chromebook starten, zijn er diverse
cursussen geweest op dat gebied en is de Maartensacademie succesvol gestart. In de komende periode is het zaak
om uitvoering te geven aan al deze plannen. We zullen extra aandacht besteden aan tempo en communicatie.
Ook is onlangs het nieuwe taakbeleid aangenomen. Voor een succesvolle invoering hiervan zullen nog veel
gesprekken nodig zijn, zowel met docenten met veel taken, als met docenten die nu nog weinig taken hebben.
Personeel
We zijn een goede school met een goed en betrokken team. Sommigen voelden zich belemmerd om bij ons binnen
te lopen. Die geluiden hebben ons eigenlijk pas de afgelopen weken bereikt. Wij vinden het hier belangrijk om te
noemen, dat als dat voor jou geldt, je je uitgenodigd voelt door de schoolleiding om met één van ons te praten.
Leerlingen
We zijn ook een school met fantastische leerlingen.
Het is in het belang van onze leerlingen dat zij van de onrust, die er afgelopen tijd was, zo min mogelijk mee
krijgen. Voor hen zal er niet veel veranderen, dus laten we de onrust die er is/was hier in de personeelskamer
houden en niet daarbuiten. Vanuit onze katholieke identiteit willen wij onze leerlingen onze waarden meegeven,
waarbij respectvol, kansrijk en uitdagend de sleutelwoorden blijven vormen van ons onderwijs. Daar staan we voor
en daar zullen we voor blijven staan.
De periode die voor ons ligt is een spannende: morgen begint de proefwerkweek voor veel leerlingen, de
eindexamens staan voor de deur en het is zaak voor ons dat we ook dit jaar goede examenresultaten halen. Een
rector heeft daar maar weinig directe invloed op. Degenen die daar wel invloed op hebben zijn jullie!
Verdeling van de taken
De afdelingsleiders (ook Paul en Hanneke) zijn/blijven het eerste aanspreekpunt voor hun teamleden. Zij zullen,
samen met een collega-afdelingsleider, de beoordelingsgesprekken voeren. Kortdurend verlof kan aangevraagd
worden bij je direct leidinggevende.
De sollicitanten n.a.v. de diverse vacatures zullen benaderd worden door de verantwoordelijke afdelingsleiders.
T&T- commissie
Met betrekking tot de takenplaatjes willen we graag de aloude T&T-commissie weer in het leven roepen: 3 of 4
docenten die de concept-takenplaatjes met hun collega's bespreken, zaken kunnen uitleggen en zo een schakel
vormen tussen de docenten en Keimpe. Zijn er leden van de werkgroep taakbeleid die hiermee al op korte termijn
willen starten? Graag een mail naar Keimpe.
Coördinator Maartensacademie
Voor de afronding van dit schooljaar en het programma voor volgend schooljaar zoeken we een coördinator voor
de Maartensacademie. We zetten in eerste instantie in op een vergoeding van 50 klokuren, na een jaar zal in
overleg bekeken worden of dat een passende vergoeding is.
De schoolleiding

► Brugge 2018
Voor de leerlingen geldt de Bruggereis als het hoogtepunt van het brugklasjaar. Deze dagexcursie in het kader van
het vakoverstijgende project over deze middeleeuwse stad, toen en nu, heeft dit jaar plaats op donderdag 24 mei.
Het is een lustrumjaar, voor de 41ste keer zal de Maartens-karavaan met 240 bruggers gaan afreizen naar Brugge.
Voorbereid op de woensdag ervoor, leiden de leerlingen elkaar en hun begeleider rond in Brugge, zij maken een
rondvaart door de grachten. Met een klein groepje collega’s werken wij momenteel aan de stadswandeling in Brugge,
deze zal worden voorzien van nieuwe opdrachten en de wandeling zal worden ingekort. Naast het maken van de
opdrachten krijgen de leerlingen ook vrije tijd voor een frietje, wafels en het bezoeken van winkeltjes.
Zonder voldoende begeleiders kan de reis niet doorgaan. Schrijft u zich daarom meteen in als begeleider op het
intekenlijst op het publicatiebord in de personeelskamer (zelfs Pieter Versteeg gaat ook weer mee!). We vertrekken
traditiegetrouw om 07.30 uur vanaf de fietsenstalling van het Maartens aan de Marcellus Emantslaan met vijf
touringcars en keren daar naar alle verwachting om 19.30 uur weer terug.
Marcel van der Mijl
► Officiële CITO Rekentoetsen voor-examenklassen
Vrijdag 1 juni 2018
2de en 3de uur:
4de en 5de uur:
6de en 7de uur:

3m2
3m1
3m3

lok. 126
lok. 126
lok. 126

Maandag 4 juni
7de, 8ste en uitloop naar 9de uur: 4h1 en 4h2

lok. 124, 126 en mediatheek

Dinsdag 5 juni
7de, 8ste en uitloop naar 9de uur: 4h3 en 4h4

lok. 124, 126 en mediatheek

Woensdag 6 juni
7de, 8ste en uitloop naar 9de uur: 50% 5 vwo

lok. 124, 126

Donderdag 7 juni
7de, 8ste en uitloop naar 9de uur: 50% 5 vwo

lok. 124, 126

Maandag 11 juni
7de, 8ste en uitloop naar 9de uur: inhaalmoment absenten lok. 126
Markus van Rest

►Van de ICT Innovator
Deze week wil ik jullie aandacht vragen voor een artikel van RTL. Dit is naar aanleiding van de wachtwoordlek
van vorige week. Veel emailadressen zijn daarbij op het web gekomen. In dit artikel wordt gesproken over de
verschillende manieren van beveiligen van accounts. De eerder beschreven tweestaps-authenticatie, maar ook de
verschillende goede wachtwoordkluizen.
Persoonlijk maak ik gebruik van 1password. Ik weet dat dit een betaalde versie is, maar het gebruikersgemak is erg
groot en het is uitwisselbaar tussen de verschillende platformen. Hierdoor is het niet alleen makkelijk in gebruik,
maar ook op je schoollaptop en bijvoorbeeld je Mac of Chromebook thuis te gebruiken. En natuurlijk via je
telefoon te raadplegen.
Het artikel vind je bij deze link.
Succes,
Andries Nek

► Lesopening week 13-2018, ‘Pasen, een jubellied van leven voor iedereen’.
Kort geleden miste Lennart Thy, sterspeler bij VVV, een
competitiewedstrijd om een reden die niemand kon vermoeden.
Zeven jaar geleden, als jonge speler van Werder Bremen, stond hij
DNA af om daarmee mogelijk in de toekomst iemand met bloedkanker
te kunnen helpen. Toen bleek dat er een DNA-match was met een
leukemiepatiënt, besloot de voetballer mee te werken aan het doneren
van bloed voor een stamceltransplantatie. Deze vorm van behandeling
kan uitkomst bieden bij patiënten met acute leukemie. Omdat degene
die doneert, daarvan moet herstellen, miste Thy de wedstrijd tegen
koploper PSV in de competitie. Toen later zijn fans in Venlo begrepen waaróm hij er niet was, was er geen kritiek
maar bejubelden zij hun favoriet; niet omdat hij een doelpunt had gescoord, maar omdat hij met zijn actie doel
had getroffen in het hart van ieder mens dat verlangt naar een kans om te leven. Op de elfde minuut van de
wedstrijd kreeg deze nummer elf in het stadion een staande ovatie van het publiek. Zelf zei hij over deze jubel:
‘Als je wellicht iemand zijn leven kan redden, is de keuze voor mij niet moeilijk. Het is wel een mooi gevoel, maar
ik ben niet ineens een ander mens.’ Hoewel er een grote afstand kan liggen tussen ‘koning voetbal’ en het geloof,
werd met deze daad de jubelzang van Pasen prachtig vertolkt. Heel goed mogelijk dat dit gebaar mensen diep heeft
geraakt en veranderd. Opeens bleken velen te beseffen hoe belangrijk
wij zijn voor de kwaliteit van leven voor elkaar.
Dat is Pasen: wanneer de liefde voor het leven scoort, verandert
competitie in coöperatie, en zijn we met elkaar sámen winnaar.
Frank van der Knaap

