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Eerste week schooljaar 2020-2021… 
De eerste schoolweek is een feit. Onze eerste en tweede jaars leerlingen hebben een 

introductieprogramma met hun mentoren doorlopen. Kennismaken, samen zijn en samenwerken 

was de rode draad van het gehele programma. Op deze manier wordt een goede en veilige basis 

gelegd voor de samenwerking in de klas, waar we het gehele schooljaar profijt van hebben en waar 

op doorgeborduurd wordt. In de eerste week hebben helaas rooster technische problemen plaats 

gevonden, enerzijds door interne mankementen, anderzijds door storingen in Som. Onze excuses 

voor dit ongemak. 

 

Dinsdag 1 september ouderavond leerjaar 1 en 2… 
De algemene ouderavond van leerjaar 1 en 2 vindt plaats op dinsdag 1 september. Tijdens deze 

avond legt de mentor uit het jaar eruit gaat zien, wat belangrijke zaken zijn en is er ruimte om vragen 

te stellen.  

We houden deze op locatie, maar wel “Corona proof”. Dat betekent het volgende: 

 Er mag 1 ouder/verzorger per leerling aanwezig zijn (geen leerlingen) 

 We houden 2 rondes, op deze manier zijn de groepen klein 

 Ronde 1: 19.00-19.45 uur 

 Ronde 2: 19.45-20.30 uur 

 Iedere ouder heeft een individuele uitnodiging van de mentor ontvangen met daarbij 
vermeld welke ronde  u wordt verwacht 
 

Uiteraard hebben wij er begrip voor wanneer u besluit niet fysiek aanwezig te zijn. Elke ouder 

ontvangt per mail de presentatie en kan vervolgens contact opnemen met de mentor als er vragen 

zijn.  

 

 

 



 

Donderdag 3 september ouderavond leerjaar 3 en 4… 
Er wordt helaas geen centrale ouderavond op locatie voor leerjaar 3 en 4  georganiseerd, dat zijn 

gewoonweg teveel mensen bij elkaar. We kunnen de veiligheid dan niet garanderen. Alle ouders 

ontvangen daarom de benodigde informatie maandag 31 augustus per mail. Van u als ouder vragen 

we vervolgens feedback: is de presentatie duidelijk, heeft u nog vragen of opmerkingen. Wanneer u 

persoonlijk contact wilt met de mentor, is dat uiteraard mogelijk. De mentor maakt dan zelf een 

afspraak met u. Dat kan telefonisch, via teams of op locatie.  

Checken gegevens in SOM… 
Het is van belang dat de gegevens in Som correct zijn. Met name de telefoonnummers zijn van groot 

belang. Wilt u de gegevens van  controleren in Som? Graag ontvangt de mentor een mail waarin u 

aangeeft of de gegevens kloppen of dat er onderdelen gewijzigd dienen te worden.  

Te laat in de les … 
Vanaf dit schooljaar worden de leerlingen die te laat komen meteen bij het Front Office 

geregistreerd. Daar wordt ook bekekenen of het te laat geoorloofd of ongeoorloofd is. Dat wordt dan 

ook meteen in SOM geregistreerd. Wanneer een leerling 5 keer ongeoorloofd te laat is in de les, 

dient de leerling zich  een week lang om 08.00 uur bij de conciërge te melden. Uiteraard neemt 

school hierover contact op met u als ouder/verzorger.  

Nieuwe anti-pest coördinator… 
Dit schooljaar is mevrouw Aline Gelders onze anti-pest coördinator. Voor de leerlingen is zij een 

bekend gezicht binnen onze school, ze werkt al enige jaren als begeleidster passend onderwijs op 

onze locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u een fijn weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


