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Activiteitenagenda februari 2023 

06 t/m 16    LOB proeflessen havo 3 en vwo 3 
 
06     30 minuten rooster 
  12:30 – 14:00 uur Denkles Bovenbouw klas 4-5-6 
     Leerlingbespreking in de middag 
     Vwo 4 opstart programma LOB 
     Halfjaarlijkse docent wissel bij gedeelde klassen 
 
07      30 minuten rooster 
     Leerlingbespreking in de middag 
 
08     Snuffelstage havo 3 en vwo 3 
 
08 t/m 10    JuuPu actie 
 
09     Debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis  
  19:00 uur   Stell-Art 
 
10  hele dag  Excursie Ieper havo 3 en vwo 3   
 
13 t/m 16    Aandacht voor profielwerkstuk havo 4 en vwo 5 in de vaklessen 
 
13 t/m 16    Oudergesprekken bij negatief advies op voorlopige profielkeuze 
     havo 3 en vwo 3 
 
13     30 minuten rooster 
     Leerlingbespreking in de middag 
  Vanaf 20:00 uur Inschrijven keuzevakken klas 3 basis en 3 kader 
 
14     30 minuten rooster 
     Leerlingbespreking in de middag 
     Inschrijven keuzevakken klas 3 basis en 3 kader 
 
15     Deadline inleveren definitieve versie profielwerkstuk havo 5 en 
     vwo 6 
 
16  08:40 – 13:00 uur Regulier les  
  13:00 – 16:00 uur  Carnavals activiteit  
 
17     Lesvrij 
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20 t/m 24    Carnavalsvakantie 
 
27     30 minuten rooster 
  19:30 – 21:00 uur Webinar 'Spreken of preken: moeiteloos communiceren met je 
     puber' 
 
27 febr/3 maart   Reflectieweek     
 
28     30 Minuten rooster 
  12:30 – 14:45 uur Profielwerkstuk presentaties havo 5 en vwo 6 aan havo 4 
     en vwo 5 
     PTA Duits schrijfvaardigheid mavo 4 vanaf lesuur 5 
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Dankwoord 

 
Beste leerlingen en ouders, 
 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme berichten naar aanleiding van mij 
benoeming.  
Samen met leerlingen, ouders en ons team gaan we Stella Maris verder op de kaart zetten 
als warme streekschool. Een school waar elke leerling gezien en gehoord wordt.  
De speerpunten voor komende periode zijn:  
 

• Onderwijsontwikkeling: onder andere meer maatwerk voor onze leerlingen. 
• Duurzaamheid: Stella Maris als groene school in het Heuvelland. 
• Passend onderwijs: Stella Maris is er voor iedereen, aanpassen ondersteuning in de 

klas en in de school. 
• Gebouw: ons gebouw verder opknappen en aanpassen aan ons onderwijs. 
• Nieuwe directiestructuur, uitbreiding schoolleiding. 

 
Samenwerken aan ontwikkeling is in mijn ogen cruciaal, dat doen we bij Stella Maris in 
verbinding met elkaar. Zowel ouders als leerlingen worden betrokken in deze ontwikkelingen. 
Naast deze ontwikkelingen blijven we natuurlijk oog houden voor de lopende zaken.  
 
 
Belinda Westera 
Rector Stella Maris College 
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Terugblik: Limburgs Jeugdparlement 2023 

 
 
Afgelopen week vond de 18de 
editie van het Limburgs 
Jeugdparlement plaats. Een 
burgerschaps- en debatwedstrijd 
waarbij verschillende scholen het 
Europese Parlement nabootsen. 
Stella Maris nam voor het eerst 
deel en vertegenwoordigde deze 
editie Frankrijk. Vijf andere 
Limburgse scholen deden mee in 
de rol van een ander land.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op woensdag 25 januari vertrok de delegatie 
naar Kasteel De Berckt in Baarlo om daar twee 
dagen te discussiëren over onderwerpen als de 
rol van de Europese Unie in de oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland, de toekomst van AI in 
Europa en de Europese Green deal. Elke 
leerling nam deel aan één commissie en dacht 
in de rol van Frankrijk na over deze en andere 
vraagstukken. Donderdagmiddag moesten er 
resoluties worden opgesteld waarin de landen 
het (hopelijk) met elkaar eens waren. Die 
wetsvoorstellen werden vervolgens op vrijdag 
besproken én aangenomen of afgewezen in 
een plenair debat in de raadszaal van het 
stadshuis in Venlo.  
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Voor leerlingen een ontzettend leerzaam 
proces waarbij ze hebben gediscussieerd, 
gedebatteerd en speeches hebben 
geschreven. Het waren drie ontzettend 
intensieve dagen waarin bondjes zijn 
gesmeed en weinig slaapuren zijn gehaald, 
maar het waren bovenal drie dagen vol 
plezier, gezelligheid en nieuwe 
vriendschappen. De leerlingen van Stella 
Maris hebben het ontzettend goed gedaan, 
maar het team van het Blariacumcollege uit 
Venlo ging ervandoor met de winst. Volgend 
jaar strijden we opnieuw om de beker! 
 
 
 
 
 
 
 

Reminder Stell Art – bonte avond 9 februari 

Op donderdag 9 februari vindt de eerste editie van de Stell Art - bonte avond plaats, met als 
thema “op de bonnefooi”!   
We nodigen u graag uit om te komen kijken en luisteren naar een mix van kunst, cultuur, 
muziek, poëzie, creatieve uitingen en acts, door leerlingen en personeel. 
 
Wanneer?  donderdag 9 februari 
Hoe laat?  19.00u  inloop en kunstexpo 
                  19.30u  optredens 
Waar?    aula en geulgalerij 
         
Laat u trakteren op een culturele en verrassende avond. 
 
Graag tot dan!  
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ALO en CIOS trainingen 

Beste leerlingen, 
 
Voor de vervolgopleidingen ALO of CIOS moeten leerlingen een toelatingstest doen. Om 
goed voorbereid te zijn op deze toelatingstest hebben wij op woensdag of donderdag het 7e 
lesuur van 14:30 tot 15:20 trainingen georganiseerd. De trainingen zijn bedoeld voor de 
bovenbouw leerlingen. Heb jij dan les overleg met je docent om zelfstandig de gemiste stof 
in te halen. 
Meld je aan bij e.marees@stichtinglvo.nl om deel te nemen aan deze trainingen. 
Zodra leerlingen zich hebben ingeschreven wordt het startmoment gecommuniceerd. 
 
Met sportieve groet E. Marees 

Podcast info 

Voor leerlingen die in onze studio aan de slag gaan met het maken van een 
podcast zijn er een aantal huisregels om te zorgen dat alles goed verloopt. 
Die huisregels vind je in de bijlage “Huisregels podcasting”. 
 
Als je een podcast wil opnemen, begin je met het reserveren van de studio én 
de apparatuur. Hoe je dat moet doen vind je in de bijlage “podcast plannen zo 
regel je dat!” 
 
 Veel plezier 

Carnavalsactiviteit 16 februari 

Op vrijdag 17 februari begint de carnavalsvakantie. Op die dag zijn er 
geen lessen. Op donderdag 16 februari organiseert de school een 
spetterend carnavalsfeest. Met optredens van enkele grote 
carnavalsartiesten, tevens wordt er ook een nieuwe prins en prinses 
verkozen. Dit zal plaatsvinden van 12.20 uur tot 14.30 uur in de aula.  
 
Kom in je beste carnavalsoutfit naar school zodat we er een geweldig 
feest van maken en de carnaval kunnen inluiden.  
Voor iedere leerling is er een drankje en een versnapering.  

  
 

mailto:e.marees@stichtinglvo.nl
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Webinar “Spreken of preken: moeiteloos communiceren 

met je puber” 27 februari 

Op maandag 27 februari 2023 organiseert het CJG043 een webinar ‘Spreken of preken: 
moeiteloos communiceren met je puber’. Deze interactieve online lezing wordt verzorgd door 
Katrien Laane, pedagoog, trainer en docent. Tijdens de webinar gaat ze, in de vorm van een 
online OpvoedParty, in op de communicatie met pubers. De webinar is dus bedoeld voor 
ouders (van kinderen van 12 jaar en ouder) en professionele opvoeders die graag in gesprek 
gaan over wat hen goed, maar ook minder goed afgaat in deze communicatie. Goed of fout 
zijn is hierbij niet belangrijk. Tijdens de OpvoedParty vertellen de deelnemers hoe zij het 
aanpakken, niet hoe het 'moet'. Daar kunnen de anderen dan weer van leren. Aan het eind 
van de avond hebben de deelnemers nieuwe inzichten, waar ze thuis direct mee aan de slag 
kunnen. 
De webinar is wederom gratis toegankelijk en aanmelden kan door een mail te sturen naar 
info@cjg043.nl. o.v.v. ‘Webinar: Spreken of Preken’. Deelnemers ontvangen dan enkele 
dagen voorafgaand aan de webinar de Teams-link om in te loggen voor de webinar. 
 
 
 

Hackathon4Kids 30 en 31 maart 

Wij willen jullie graag wijzen op een gaaf event in het 
MUMC+: de Hackaton4Kids.  
 
We organiseren een tweedaagse zorghackathon in 
Maastricht voor jonge dromers, denkers en doeners tussen 
de 8 en 16 jaar. De organisatie ligt in handen van het 
Ronald McDonald Kinderfonds en het Zorginnovatielab 
Maastricht UMC+. Het Ronald McDonald Kinderfonds brengt 
ouders al meer dan 35 jaar dichter bij hun zieke kind. In elf 
huizen in Nederland logeren ouders, broertjes en zusjes op 
loopafstand van het ziekenhuis. Ze brengen het thuisgevoel 
naar het ziekenhuis. Maar hoe fijn zou het zijn als zoveel 
mogelijk zorg ook gewoon vanuit thuis kan?  
 
Wij zoeken jongeren die met ons de zorg in het ziekenhuis 
willen verbeteren en mee willen denken over de zorg van 
de toekomst. We trekken hier twee hele dagen voor uit, om 
in een snelkookpan met jongeren de zorg voor kinderen in 
onze regio te veranderen. 
 

mailto:info@cjg043.nl
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• Thema: Zorg zo thuis mogelijk 

• Wie kunnen meedoen? We richten ons op jongeren tussen de 12 en 16 jaar, maar 
vanaf 8 jaar zijn kinderen van harte welkom om mee te denken en mee te doen! Er 
zijn al een aantal inschrijvingen van kinderen uit groep 7/8.  

• Hoe? Deelname is gratis en inschrijven kan via deze link: Hackathon4Kids Tickets, 
don, 30 mrt. 2023 om 09:00 | Eventbrite 

• Waar? Gaetano Martinolaan 85, Maastricht en in het MUMC+  
 
Meer info in de bijlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fe%2Ftickets-hackathon4kids-523545507707&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247212378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ripDwDMq3o8D%2Feb%2BVLPEXE2BeJdTRnn82JhBxG8ZL0Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fe%2Ftickets-hackathon4kids-523545507707&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247212378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ripDwDMq3o8D%2Feb%2BVLPEXE2BeJdTRnn82JhBxG8ZL0Q%3D&reserved=0






 
 

Huisregels podcasting! – Project podcast – versie 03/02/2023 

 

Huisregels podcasting 
 

Wat leuk dat jij in onze studio aan de slag gaat  
met het maken van een podcast! 

 
Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, willen we de volgende afspraken met je 
maken: 
 
1. De podcasts kunnen worden opgenomen op vrijdagmiddag tussen 13.00 u. en 

16.00 u. Reserveer je tijdsblok (15 min.) tijdig en breng de bevestigingsmail mee. 
 

2. Alle apparatuur blijft in de studio. Er mag niets worden meegenomen. 
 

3. Het is niet toegestaan om je eigen laptop aan te sluiten op de podcastapparatuur.  
 

4. Zorg dat je goed voorbereid bent als je naar de studio komt. Breng een 
uitgewerkt script mee. Denk ook aan boeken of andere materialen die je nodig 
hebt. 
 

5. Vul het registratieformulier in (naam, onderwerp van de podcast, naam van de 
leerkracht, vak, klas). 
 

6. Je start altijd eerst met 2 minuten “oefenen”.  Zo kan je wennen aan het horen 
van je eigen stemgeluid en kan de apparatuur worden getest. 
 

7. Tijdens de opname moet het geluid van je telefoon worden uitgezet.  
 

8. Na afloop wordt de opname bewerkt. Dit gebeurt door een van de consulenten 
van de bieb. Als je het zelf wil doen of als dit bij de opdracht van jouw docent 
hoort, sturen we de opname meteen naar de emailadressen van jou en jouw 
docent.  
Als de bewerking door de consulent gebeurt, ontvang je de definitieve opname 
na maximaal 2 weken in je mailbox. We sturen deze ook gelijktijdig naar jouw 
docent. 
 

 
Heb je nog andere vragen over het voorbereiden of maken van een podcast? 

Stuur dan een email aan a.stassen@bibliotheekmeerssen.nl 

 
 

mailto:a.stassen@bibliotheekmeerssen.nl


Beste scholen van Maastricht en omgeving, 
 
Via deze mail willen wij jullie leerlingen heel graag uitnodigen voor een gaaf 
event in het MUMC+: de Hackaton4Kids.  
 
We organiseren een tweedaagse zorghackathon in Maastricht voor jonge 
dromers, denkers en doeners tussen de 8 en 16 jaar. De organisatie ligt in 
handen van het Ronald McDonald Kinderfonds en het Zorginnovatielab 
Maastricht UMC+. Het Ronald McDonald Kinderfonds brengt ouders al meer 
dan 35 jaar dichter bij hun zieke kind. In elf huizen in Nederland logeren 
ouders, broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis. Ze brengen het 
thuisgevoel naar het ziekenhuis. Maar hoe fijn zou het zijn als zoveel mogelijk 
zorg ook gewoon vanuit thuis kan?  
 
Wij zoeken jongeren die met ons de zorg in het ziekenhuis willen verbeteren en 
mee willen denken over de zorg van de toekomst. We trekken hier twee hele 
dagen voor uit, om in een snelkookpan met jongeren de zorg voor kinderen in 
onze regio te veranderen. In ter plekke samengestelde teams zullen groepen 
kinderen van 8-16 jaar begeleid worden door innovatie-begeleiders om in twee 
dagen een idee uit te werken tot een prototype. Zij worden begeleid in het 
maken van een plan, een prototype en het houden van een pitch tijdens de 
finale, 31 maart om 14 uur. De winnaars van de pitches zullen hun idee 
presenteren tijdens de lancering van het academisch kinderziekenhuis op 13 
april. Jongeren leren tijdens deze twee dagen niet alleen in een korte tijd een 
idee uit te werken: ze leren ook samenwerken op een maatschappelijk relevant 
thema en vooral hoe veel je kunt bereiken als je het samen doet. De energie en 
sfeer tijdens hackatons is open, enthousiast en creatief. We zullen de jongeren 
goed begeleiden en zorgen voor een gezond ontbijt en lunch met pizza-avond 
op donderdag. Een ervaring om nooit te vergeten! 
 
Thema:  zorg zo thuis mogelijk 
 
Wie kunnen meedoen? We richten ons op jongeren tussen de 12 en 16 jaar, 
maar vanaf 8 jaar zijn kinderen van harte welkom om mee te denken en mee te 
doen! Er zijn al een aantal inschrijvingen van kinderen uit groep 7/8.  
 
  



Hoe? Deelname is gratis en inschrijven kan via deze link: Hackathon4Kids 
Tickets, don, 30 mrt. 2023 om 09:00 | Eventbrite 
 
Waar? Gaetano Martinolaan 85, Maastricht en in het MUMC+  

 
Wij willen de scholen vragen voor de geïnteresseerde jongeren vrijstelling te 
verzorgen voor deze twee dagen en te helpen met de promotie van dit event. 
We hebben in principe plaats voor 40 deelnemers. Hopelijk is het mogelijk de 
bijgevoegde flyer naar eventueel geschikte deelnemers door te zetten.  
 
Bij vragen zijn Aagje of Nicole bereikbaar via bovengenoemde mailadressen of 
via 06-23646233. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole van Eldik 
Kinderarts en programmamanager digitale zorg 
 
Aagje Wevers 
Directeur Ronald Mc Donald Huis Maastricht 
 
 
Namens Maastricht UMC+  
___________________________________________ 
dr. Elske Heeren 
Consultant Zorginnovatie  
Lean Master Black Belt  
 
Expertisecentrum Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO) 
Bezoekadres: P. Debyelaan 25 | 6229 HX Maastricht  
Postadres: Postbus 5800 | 6202 AZ Maastricht 
Maastricht UMC+ is een handelsnaam van azM, KvK-nr.:14124959 
  
E elske.heeren@mumc.nl | T +31(0)6-13363250 | Teams link 
I www.mumc.nl | www.gezondidee.mumc.nl 
Volg ons op twitter, facebook en linkedin 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fe%2Ftickets-hackathon4kids-523545507707&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247212378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ripDwDMq3o8D%2Feb%2BVLPEXE2BeJdTRnn82JhBxG8ZL0Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fe%2Ftickets-hackathon4kids-523545507707&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247212378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ripDwDMq3o8D%2Feb%2BVLPEXE2BeJdTRnn82JhBxG8ZL0Q%3D&reserved=0
mailto:elske.heeren@mumc.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fchat%2F0%2F0%3Fusers%3Delske.heeren%40mumc.nl&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gHHFjNcXg161FI0%2FLFp0wOMIB1ZUmsHZED5EHhdwYRw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mumc.nl%2F&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9fNOKF%2F0UnJ4p4dg%2BzU2iiupHniDGkP%2BV3G0eJ5cSKE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezondidee.mumc.nl%2F&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=92CuqFKZuQPgUgu2xGLiG4q0874HGt6g49Qocc0QHDQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMaastrichtUMC&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MgTbKlkdO3jMmJPYhfewStm4bsP0Fat%2F5hn6aQ90tU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2Fmaastrichtumc&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SYb9ymYd9vlbNE8t%2BAWKUNT9dIIw9iuY%2BvA5qsPTOHk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fazm&data=05%7C01%7Ce.kerstges%40stichtinglvo.nl%7Cfdb8c3f5420043eae36608db05e1f291%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638110240247368539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lgZdLTH1qJ6tSn4GLbKHxHkeHjvNHFVDx10JtKio4xM%3D&reserved=0


 
 

Podcast maken.  Zo regel  je dat! – Project podcast – versie 29/01/2023 

 

Podcast plannen?  
Zo regel je dat! 

 

Als je een podcast wil opnemen, moet je de studio én de apparatuur op 
voorhand reserveren.  
 
1. Stuur een email naar a.stassen@bibliotheekmeersen.nl . 

 Vermeld in de email: 
 - jouw naam 
 - aantal personen die zullen deelnemen aan de opname  
 - het vak waarvoor je de podcast wil opnemen  
- de naam van jouw docent 
- het onderwerp van je podcast 
 - hoeveel tijdsblokken je wil reserveren  
  (1 tijdsblok is 15 minuten) 
- voorkeursdatum  
  (studio is iedere week open op vrijdag van 13.00 u. tot 16.00 u.,  
  andere dagen en/of tijden in overleg) 

 
2. Je krijgt binnen 2 dagen een reactie op jouw email.  

Houd je email dus goed in de gaten. 
 
3. Als je reservering is bevestigd, kom je op tijd naar de studio.  

 De apparatuur staat dan klaar zodat je meteen kan beginnen.  
 
4. Heb je de opname niet op tijd klaar?  

Dan kan je ter plekke een nieuwe afspraak plannen met de 
podcastconsulent van de bieb. 

 
 

Heb je andere vragen over het maken van een podcast? 
Stuur dan een email aan a.stassen@bibliotheekmeerssen.nl 

mailto:a.stassen@bibliotheekmeersen.nl
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