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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.

Directeurswissel
Terra Nigra Praktijkonderwijs en Stella Maris College Valkenburg hebben vanaf 1 december een
nieuwe directeur. Belinda Westera, voorheen directeur van Terra Nigra, gaat aan de slag voor
Stella Maris Valkenburg en Wien Bergmans, voorheen directeur van Stella Maris Valkenburg, gaat
aan de slag voor Terra Nigra. Beide directeuren zijn enthousiast gestart op hun nieuwe school.

Nieuwe websites voor vier scholen
Het Bonnefanten College, Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege en het Novo College hebben
sinds kort een nieuwe website. Het design van de nieuwe websites is modern en uniek voor elke
school. Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! Een frisse uitstraling en alle informatie goed
vindbaar voor leerlingen, ouders, toekomstige brugklassers en medewerkers.
De Bernard Lievegoed School en Stella Maris
College zijn de volgende scholen die aan de slag
gaan met een nieuwe website. VMBO Maastricht
en Terra Nigra hebben al een relatief nieuwe
website, maar ook deze zullen op termijn
vernieuwd worden. De nieuwe websites voor het
Bonnefanten College, Porta Mosana College, SintMaartenscollege en Novo College zijn mobile-first
ontworpen, waardoor je er ook goed in kunt
navigeren met de mobiele telefoon. Alles is zo
ingericht dat informatie zo gebruiksvriendelijk
mogelijk gerangschikt is, middels een zogenaamd
UX-design. Er zijn verschillende menu’s en
manieren om te navigeren: de menubalk bovenin,
de tabs op de homepage en het zoekveld bovenin

en onderin de website. Zo is informatie altijd goed vindbaar. Wij zijn benieuwd wat jullie ervan
vinden. Ga vooral een kijkje nemen!

www.novocollege.nl
www.portamosanacollege.nl

www.bonnefantencollege.nl
www.sint-maartenscollege.nl

Op weg naar een zelfstandige school
De Bernard Lievegoed School is onderdeel van het Bonnefanten College, maar verzorgt haar
onderwijs op eigen wijze. De Bernard Lievegoed School heeft een eigen identiteit en een
onafhankelijke visie op onderwijs. Er wordt nu gewerkt aan manieren om de school nog meer op
de kaart te zetten als zelfstandige school, bijvoorbeeld met een eigen deelraad voor de
Medezeggenschap. De manier waarop we dat kunnen realiseren en welke mogelijkheden er zijn
wordt onderzocht.
Uit onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om
de Bernard Lievegoed School een eigen BRIN-nummer
te geven. Een BRIN-nummer is een administratief
nummer dat een school van het Ministerie van
Onderwijs krijgt. Daarvoor moet de school wel aan
bepaalde eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld per
onderwijssoort (mavo, havo, vwo) een minimum
aantal leerlingen. Ondanks het feit dat de Bernard
Lievegoed School technisch gezien geen eigen school
is, onderscheidt deze vrije school zich door het
antroposofisch onderwijs. Wij hechten eraan om dat
verder te profileren. Ons college van bestuur
onderschrijft deze visie van harte

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.

