4 juli 2019
Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw
richting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen dat kinderen en
hun ouders uit Maastricht en omstreken kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod
aan beide zijden van de Maas. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te
zetten. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Vernieuwing vooropleiding Dans
Per 1 augustus is Liesbeth Wiertz aangesteld als coördinator van de Vooropleiding Dans in
Maastricht. Enige tijd heeft het ernaar uit gezien dat de Vooropleiding Dans zou moeten stoppen.
Een aantal belangrijke mensen uit het culturele veld van Maastricht hebben echter het initiatief
genomen om de opleiding een nieuwe start te geven. Onder andere Ronald Wintjens, directeur van
De Nederlandse Dans Dagen en van het dansgezelschap Sally, Luc Daelmans, directeur van
Kumulus en de Gemeente Maastricht hebben in nauw overleg met LVO Maastricht de nodige
stappen hiervoor ondernomen. De leerlingenstop is inmiddels opgeheven.
Cultuurschool
Tot op dit moment werkt Liesbeth als coördinator en docent klassieke dans in Venlo. Liesbeth brengt
een schat aan ervaring naar de Maastrichtse dansopleiding. Ze is enthousiast over haar opdracht: “Ik
wil de Vooropleiding Dans meer zichtbaarheid geven in het culturele veld en vanaf de basis opnieuw
opbouwen. Het plan ligt er om een Cultuurschool in de stad Maastricht te starten voor leerlingen
met een speciaal talent en passie daarvoor. De Vooropleiding Dans zal daarbinnen een plek gaan
innemen. Ik vind dat reuze interessant en wil graag mijn ervaring en know-how van het dansvak
daarvoor beschikbaar stellen.”
Kumulus
Liesbeth start met twee klassen dansers en wil de opleiding uitbreiden voor dansers die het VWO
volgen. “Met het Bonnefantencollege is de afspraak gemaakt dat de dansers na 13:30 uur geen
reguliere lessen meer zullen hebben en daardoor om 14:00 uur met hun danslessen kunnen
beginnen. Ik hoop dat leerlingen, die op een van de andere LVO scholen zitten, deze mogelijkheid
ook geboden kan worden. Daarvoor doe ik een beroep op de diverse schoolleiders en hun
roostermakers, die daarvoor ongetwijfeld maatwerk moeten gaan bieden. De danslessen gaan
plaatsvinden in Kumulus.”

Jonge dansers
Per 1 januari 2020 start Liesbeth ook met een klas voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. “Een dansopleiding voor getalenteerde kinderen hoort te beginnen wanneer ze tussen
de 10 en 12 jaar oud zijn, dus nog voordat de kinderen naar de middelbare school gaan. Dat heeft
alles te maken met de vanzelfsprekendheid, die een professionele danser later moet uitstralen, het
minder ontvankelijk zijn voor blessures in de verdere carrière en de ontwikkeling tot een artistieke of
theatrale persoonlijkheid.” De dansertjes krijgen in deze klas 2 maal per week 2 lessen. Op de ene
dag zal er een les klassieke dans en een les moderne dans aan hen worden gegeven en op de andere
dag wordt dat een les klassieke dans en een les folklore dans. Op woensdag 11 december zullen er
audities worden gehouden. Dan worden de kandidaten getest op fysieke aanleg, muzikaliteit, gevoel
voor coördinatie en creativiteit.”
Kinderen met een passie voor dans zijn van harte welkom op de informatiemiddag die na de
zomervakantie georganiseerd wordt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth Wiertz via
liesbethwiertz@gmail.com of telefonisch via 06-12930944.

Schakelvoorziening voor kwetsbare leerlingen
De schakelvoorziening is er voor leerlingen die een periode extra ondersteuning nodig hebben.
Deze is ingericht in samenwerking met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. De
expertise van het reguliere voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs wordt ingezet om
leerlingen te helpen de vaardigheden op te doen die nodig zijn om hun schoolloopbaan binnen het
voortgezet onderwijs succesvol te volgen. Er is een lange en een korte schakelvoorziening.
De aanmelding van leerlingen bij de schakelvoorziening gebeurt niet door de ouders zelf, maar vanuit
de middelbare school waar zij zich ingeschreven hebben. Wat de leerling nodig heeft wordt bekeken
door de experts van de zogenoemde ‘overstaptafel’. De schakelvoorziening ligt in het Bonnefanten
College.
Schakelvoorziening-lang
De schakelvoorziening-lang is er voor kwetsbare leerlingen die een periode extra ondersteuning
nodig hebben om de stap naar regulier voortgezet onderwijs te kunnen maken. Doel is om leerlingen
binnen één schooljaar naar het (regulier) voortgezet onderwijs te schakelen. De leerlingen beginnen
gezamenlijk in de veilige setting van de schakelvoorziening. Van daaruit zullen leerlingen stapsgewijs
de overstap maken naar de reguliere school.
In de schakelvoorziening wordt de eerste periode gewerkt met de leermaterialen, werkboeken,
toetsen van de schakelvoorziening. De laatste weken voordat de leerlingen overstappen werken ze
met de onderwijsmiddelen van de middelbare school waar zij ingeschreven staan. Sommige
leerlingen starten al na de eerste twee maanden met het volgen van een of enkele vakken bij hun
middelbare school. Andere leerlingen hebben wat meer tijd nodig, maar alle leerlingen zullen nog
voor de kerstvakantie de eerste stappen naar hun school gezet hebben. Uiterlijk na de
voorjaarsvakantie volgen de schakelleerlingen alle lessen op hun eigen school.

Schakelvoorziening-kort
Daarnaast is er ook nog een schakelvoorziening-kort. Deze is er voor leerlingen in een reguliere
middelbare school die voor een korte periode veel extra ondersteuning nodig hebben. Het doel is om
binnen twaalf weken de schoolloopbaan bij de school van inschrijving te kunnen vervolgen. Als uit
onderzoek blijkt dat een andere vorm van (regulier) onderwijs passender is, kan ook na twaalf weken
een overstap naar een andere school gemaakt worden.

Rubriek: Terra Nigra Praktijkonderwijs
In deze rubriek laten we elke keer een andere school aan het woord over de ontwikkelingen van
het onderwijs in Maastricht. Hoe gaat het met de school? En wat maakt deze locatie uniek? Deze
nieuwsbrief aan de beurt: Terra Nigra Praktijkonderwijs.
Vooruitlopend op het wetsvoorstel van Minister Slob, zal Terra Nigra Praktijkonderwijs eind dit
schooljaar de eerste schooldiploma’s Praktijkonderwijs uitreiken. Op woensdag 3 juli ontvangen 16
leerlingen het schooldiploma Praktijkonderwijs. Bert Jongen, Wethouder Gemeente Maastricht, is
tijdens de uitreiking aanwezig en spreekt de leerlingen ook toe. Schooldirecteur Belinda Westera is
trots: “Leerlingen van Praktijkonderwijs worden eindelijk beloond met een schooldiploma!”

Terra Nigra heeft 3 uitstroomprofielen: Vervolgopleiding, Arbeid en Beschermde arbeid. “Wij zijn
trots op iedere individuele leerling met bijpassend uitstroomprofiel. Het is fantastisch om te zien hoe
iedere leerling zich ontwikkelt binnen de mogelijkheden die er zijn en kansen die er geboden worden
als leerlingen de school verlaten,” vertelt Belinda Westera. “Iedere leerling heeft daardoor een
passend vervolgtraject. De positieve ontwikkeling die minister Slob met het wetsvoorstel
‘Schooldiploma Praktijkonderwijs’ in gang heeft gezet, wordt door Terra Nigra volledig omarmd. Een
blijk van waardering en erkenning voor een fantastische doelgroep.”

Fusie: College van Bestuur van LVO gaat in gesprek met de
Medezeggenschapsraden
Op 28 juni jl. hebben de medezeggenschapsraden van Porta Mosana College en het SintMaartenscollege bekend gemaakt dat ze op dit moment nog niet kunnen instemmen met de
beoogde fusie tussen Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege, inclusief VMBO Maastricht.
Door beide raden is constructief en positief aangegeven over welke onderdelen van het
voorgenomen besluit zij nog nadere informatie willen of concrete afspraken willen maken.
Meteen na de zomervakantie, vóór eind augustus, zal het College van Bestuur met hen daarover in
gesprek gaan. Daarna neemt het College van Bestuur een besluit over de te nemen vervolgstappen.

Zomervakantie
Na een jaar hard werken start voor onze leerlingen, docenten en andere medewerkers een
welverdiende vakantie. In het nieuwe schooljaar ontvangt u weer regelmatig een nieuwsbrief over de
toekomst van het Voortgezet Onderwijs in Maastricht. Voor alle leerlingen die naar een
vervolgopleiding doorstromen: proficiat met het behalen van je diploma en veel succes! De
Maastrichtse scholen wensen alle leerlingen en hun familie alvast een fijne vakantie, tot in augustus!

Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

