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Voorwoord  
 
Stella Maris College Meerssen-Valkenburg is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter 
bekend als LVO. LVO is een onderwijsorganisatie met 21 scholen voor voortgezet onderwijs verdeeld over meer 
dan 30 locaties verspreid over heel Limburg. De missie en visie van LVO kunt u vinden op www.stichtinglvo.nl. 
 
Het Stella Maris College Meerssen is in het vroege voorjaar van 2019 onderzocht door de Onderwijsinspectie. De 
inspecteurs hebben een aantal voorwaarden voor goed onderwijs niet op orde bevonden en de school heeft 
herstelopdrachten gekregen. Een oorzaak van de problemen die werden gesignaleerd, was een te snelle 
invoering van een nieuw onderwijsconcept waar bovendien veel docenten niet voldoende op waren voorbereid. 
Dit nieuwe onderwijsconcept is aangeboden onder de noemer “Gepersonaliseerd Leren” (GPL).  
 
In het laatste deel van het vorig schooljaar, 2018-2019, is een aantal maatregelen genomen om onze docenten 
onderwijs te laten verzorgen waar zij vaardig in zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat er, naast innovatief 
onderwijs op de locatie Meerssen ook de meer traditionele, klassikale vorm van onderwijs werd aangeboden. 
Het volledig onderzoeksrapport kunt u vinden op de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt er in alle lagen regulier onderwijs aangeboden. 
 
Met ingang van 1 augustus 2019 werkt de vrijwel geheel nieuwe locatieleiding in Meerssen samen met 
docenten en onderwijsondersteunende medewerkers hard aan de realisatie van de herstelopdrachten. Dit doen 
we, onder meer, door stimulering van het professioneel handelen van onze docenten en versterking van hun 
betrokkenheid bij de bepaling van de onderwijskundige koers van de locatie. Daarnaast wordt vormgegeven aan 
gestructureerde ouder- en leerling participatie. 
 
Het Stella Maris College Meerssen en Valkenburg draagt zorg voor een veilige schoolomgeving. In een veilige 
omgeving ontwikkelt uw kind zijn kennis en vaardigheden, onder begeleiding van deskundige docenten. 
Betrokken mensen die willen stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind 
in een prettige leeromgeving uitgedaagd wordt om het maximale uit zichzelf te halen. 
 
In deze Schoolgids wordt ook regelmatig doorverwezen naar documenten die u op onze website kunt vinden: 
www.stellamariscollege.nl.  
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LEREN LEREN  - LEREN KIEZEN - LEREN LEVEN 
 

Stella Maris College met vestigingen in Meerssen en Valkenburg 
 
Met ingang van 1 augustus 2019 zijn de scholen van LVO verdeeld over drie Regio’s: Noord, Zuidoost 
en Zuidwest. Het Stella Maris College Meerssen en Valkenburg vormt samen met de Maastrichtse 
scholen voor voortgezet onderwijs de Regio Zuidwest. De directies werken onder directe 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
De scholen binnen LVO delen een aantal diensten en werken samen aan verbetering van de onderwijskwaliteit 
en op het gebied van aanbod en spreiding van het onderwijs, personeel en organisatie, financiën en beheer, ICT 
en PR en marketing. 
 
 
Samen garant voor: méér dan onderwijs alleen en voor onderwijs met ambitie! 
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1 De schoolorganisatie 

1.1 De school 

Het Stella Maris College is een Katholieke brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en 
vmbo. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en 
Gulpen. Zij telt ongeveer 2000 leerlingen, circa 150 onderwijzende en 33 onderwijsondersteunende 
personeelsleden en diverse vrijwilligers. 
 
‘Stella Maris’ is Latijn en betekent letterlijk: Sterre der Zee. In overdrachtelijke zin wil het Stella Maris College 
het baken zijn dat je een veilige weg wijst door het leven. 

1.2 De gebouwen 

Het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg is gehuisvest in twee prachtig gelegen gebouwen. Ze zijn zeer 
goed bereikbaar per openbaar vervoer (trein en bus). 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat het Stella Maris college samen verder in het gebouw in Meerssen. Het 
gebouw in Valkenburg zal dan niet meer in gebruik zijn. 
 
Locatie Meerssen: Locatie Valkenburg: 
Stella Maris College Stella Maris College 
Parallelweg 56 Keelstraat 1 
6231 CJ Meerssen 6301 XT Valkenburg a/d Geul 
Tel.: 043-358 61 00 Tel.: 043-609 81 11 
 
SPORTHAL MARSANA SPORTHAL POLFERMOLEN 
Molenveldweg 4 Plenkertstraat 50 
6231 RX Meerssen 6301 GM Valkenburg aan de Geul 
Tel.: 043-364 74 35 Tel.: 043-601 61 73 
 
Personeelsleden zijn telefonisch bereikbaar op bovenstaande locatienummers. 
De locaties zijn telefonische bereikbaar op schooldagen van 8.00 - 17.00 uur. 
Via email: info@stellamariscollege.nl  
Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.stellamariscollege.nl 

1.3 Bevoegd gezag 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (hierna: LVO) is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur 
vertegenwoordigt LVO. 
 
Bezoekadres: Mercator 1 
 6135 KW Sittard 
Postadres: Postbus 143 
 6130 AC Sittard 
Telefoon: 046-420 12 12 
Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.  
U kunt ook mailen naar  info@stichtinglvo.nl. 
 
College van Bestuur 
Dhr. drs. E. Bernard, voorzitter College van Bestuur   
Mw. S. Holtjer-Mols RA, lid 
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Raad van Toezicht  
De Raad van LVO bestaat uit: 
- Dhr. prof. dr. ir. J. Ritzen, voorzitter; 
- Dhr. M. van Haasteren MA, vicevoorzitter, portefeuilles algemeen bestuurlijk, financiën, personeel en 
  bedrijfsleven; 
- Dhr. drs. W. Dresscher, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs; 
- Dhr. mr. dr. E. Helder, portefeuilles algemeen bestuurlijk en juridische zaken; 
- Mw. C. den Houting-Stevens, portefeuilles algemeen bestuurlijk en financiën; 
- Mw. drs. A. Mengde-Kruithof, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs. 

1.4 Schoolleiding 

De schoolleiding van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg bestaat uit  
een rector, een locatiedirecteur en 6 teamleiders. 
 
Rector vmbo K/TL, havo-vwo locatie Meerssen 
Dhr. J. Hausmans 
 
Locatiedirecteur vmbo locatie Valkenburg 
Mw. B. Westera - Heusschen 

1.5 Teamleiders 

Locatie Meerssen: 
vmbo KB/TL leerjaar 1 en 2 en 3 
Dhr. T. Heltzel t.heltzel@stichtinglvo.nl 
 
havo en vwo Leerjaar 1, 2 en 3 
Dhr. drs. A. Ravier t.ravier@stichtinglvo.nl  
 
havo 4 en 5 
Mw. S. Francotte–Herben Med s.francotte@stichtinglvo.nl  
 
vwo 4, 5 en 6 
Mw. drs. A. Thewissen a.thewissen@stichtinglvo.nl  

Locatie Valkenburg 
vmbo onderbouw  
Mw. M. van den Broek m.vandenbroek@stichtinglvo.nl 
 
vmbo bovenbouw 
Mw. O. Grootjans o.grootjans@stichtinglvo.nl 

1.6 Decaan 

Locatie Valkenburg 
Mw. drs. V. Aussems v.aussems@stichtinglvo.nl 
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Locatie Valkenburg: 
Mw. C. Frijns c.frijns@stichtinglvo.nl  
Vanaf 1 oktober: 
Mw. K. Souren k.souren@stichtinglvo.nl 
Mw. V. de la Court v.delacourt@stichtinglvo.nl 

1.7 Secretaris eindexamen 

Locatie Meerssen: 
Havo: mw. D. Winands d.winands@stichtinglvo.nl 
Vwo: dhr. M. Merken m.merken@stichtinglvo.nl 
 
Locatie Valkenburg 
Dhr. E. Ziellemans e.ziellemans@stichtinglvo.nl  

1.8 Coördinator stages en maatschappelijke stages  

Locatie Meerssen 
De mentor is in Meerssen het aanspreekpunt voor de stages. 
 
Locatie Valkenburg 
Mw. M. Hacking m.hacking@stichtinglvo.nl 

1.9 Ondersteuningscoördinator 

Locatie Meerssen 
Mw. M. Schoemaker m.schoemaker@stichtinglvo.nl  
Mw. M. Weusten m.weusten@stichtinglvo.nl  
 
Locatie Valkenburg 
Mw. E. Brauers e.brauers@stichtinglvo.nl  

1.10 Begeleider passend onderwijs 

Locatie Meerssen 
Mw. M. Verrips m.verrips@stichtinglvo.nl 
 
Locatie Valkenburg 
Mw. A. Gelders a.gelders@stichtinglvo.nl 

1.11 HB-coördinator 

Locatie Meerssen 
Dhr. A. Harings a.harings@stichtinglvo.nl 

1.12 Vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator 

Vertrouwenspersonen 
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst 
gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben. 
 
Locatie Meerssen 
Mw. M. Wijnands m.wijnands@stichtinglvo.nl  
Dhr. S. Metsemakers s.metsemakers@stichtinglvo.nl  
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Locatie Valkenburg 
Mw. E. Waber e.waber@stichtinglvo.nl 
Dhr. S. Nicolaije s.nicolaije@stichtinglvo.nl  
 
Anti-pestcoördinatoren 
De anti-pestcoördinatoren zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren het beleid in het 
kader van het tegengaan van pesten op school. Zij zijn te bereiken op onderstaand e-mailadres. 
 
Locatie Meerssen: 
Mw. M. Vranken m.vranken@stichtinglvo.nl  
 
Locatie Valkenburg: 
Vacature: 
 
1.13 Door het bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersonen 
Het College van Bestuur van LVO stelt vertrouwenspersonen aan voor alle LVO-scholen. Mw. A. van Dormalen 
van Buro van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle zijn de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.  
 
Mw. Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer  
06-51615114 of per email: avandormalen@burovandormalen.nl 
 
Bezoekadres Buro van Dormalen: 
Economiestraat 39, 6433 KC Hoensbroek 
telefoon: 046-4433012 
 
Dhr. Van de Gazelle is bereikbaar via telefoonnummer 06-14726394. 
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van 
www.stichtinglvo.nl  door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie. 
 

1.14 Vertrouwenspersoon Integriteit 

De Vertrouwenspersoon Integriteit, zoals bedoeld in de Meldingsregeling vermoeden van misstand, is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. 
Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als 
persoon, daarvoor kunt u zich wenden tot de Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling 
Vertrouwenspersonen.  
 
Het College van Bestuur heeft de heren Frank Petit en Peter Thewissen benoemd als Vertrouwenspersoon 
Integriteit (VPI), zoals beschreven in artikel 3 van de Regeling. Zij zijn te bereiken per e-mail: info@frankpetit.nl 
en thewissenvpi@gmail.com. 
 
In de Meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de Vertrouwenspersoon 
Integriteit voor u kan betekenen. Dit kunt u vinden op https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/regelingen-
en-beleid/meldingsregeling-vermoeden-van-misstand-klokkenluidersregeling/. 

1.15 Meldingsregeling vermoeden van misstanden Stichting LVO (klokkenluidersregeling) 

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling geformuleerd die het 
belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar 
te maken. Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante, 
zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen 
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en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-
scholen en de sector. 
 
Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang  
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs 
die lijn dienen te worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten 
van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar 
en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de Stichting LVO en de Regeling 
Vertrouwenspersonen van de Stichting LVO.  
De Meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te 
downloaden van https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/regelingen-en-beleid/meldingsregeling-
vermoeden-van-misstand-klokkenluidersregeling/. 

1.16 Protocol Sociale Media 

Stella Maris College Meerssen-Valkenburg vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers 
en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. LVO heeft daarvoor een Protocol 
Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en 
Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do’s en Don’ts is te vinden op 
https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/regelingen-en-beleid/. 

1.17 De Inspectie 

Het rijkstoezicht op de school berust bij de Rijksinspectie voor het Voortgezet Onderwijs. Elk kind heeft recht op 
goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een 
school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dit 
vindt plaats op drie niveaus: 
• toezicht op individuele scholen en instellingen; 
• rapportages over thema’s in het onderwijs; 
• toezicht op het niveau van het stelsel. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: 
www.onderwijsinspectie.nl of mailen naar: info@owinsp.nl 

Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, over de kwaliteit van het 
onderwijs of over de uitoefening van het gemeentelijk toezicht kinderopvang, dan kunt u die stellen aan het 
Loket Onderwijs. Het Loket is bereikbaar via 088-669 60 60 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.  

1.18 Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich 
in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:  
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  
• lichamelijk geweld; 
• grove pesterijen; 
• discriminatie en radicalisering. 
 
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 en 17.00 uur) bereikbaar op 
telefoonnummer: 0900-111 31 11  

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het Bevoegd Gezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk 
verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 
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1.19 Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Verzuimt een kind meer dan 16 uur in een 
periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de 
leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een 
proces-verbaal opmaken of Bureau Jeugdzorg inschakelen. 
 
De teamleiders en leerlingbegeleider onderhouden contact met de volgende afdelingen van leerplicht: 
1. Bureau VSV voor Maastricht en Heuvelland 

Bezoekadres:  Randwycksingel 22  
6229 EE Maastricht 

Postadres:  Postbus 1992 
6202 TC Maastricht 

Telefoon:   043-350 54 49 / 043-350 54 40  
leerplichtvsv@maastricht.nl 
 

2. Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 
Bezoekadres:  CBS-weg 2 Heerlen 
Postadres:  Postbus 1  

6400 AA Heerlen 
Telefoon:   045-400 11 33  

info@vsv-parkstad.nl 

Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV) 

Definitie: Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een 
startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het 
aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar 
ingeschreven staan. Als bron worden de 1cijferbestanden gebruikt, aangevuld met gegevens van het UWV, en 
het register vrijstellingen van de Leerplichtwet. 

Beschikbaarheidsdatum: tweemaal per jaar, in het voorjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd, in het 
najaar de definitieve cijfers. 

Het percentage VSV’ers in het schooljaar 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 
 

Brinnummer 20IS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Gemeente Meerssen 0,80 % vsv’ers 1,38 % vsv’ers 1,52 % vsv’ers 

Gemeente Valkenburg 1,19 % vsv’ers 2,02 % vsv’ers 1,75 % vsv’ers 

 
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-
voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten 
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2 De missie van Stella Maris College Meerssen en Valkenburg 
Meer dan onderwijs alleen: onderwijs met ambitie 
 
Het Stella Maris College met locaties in Valkenburg en Meerssen vormt het onderwijshart in het Heuvelland. 
 
Wij willen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij leggen we de lat hoog. “Eruit halen wat erin 
zit” is de leidraad van onze visie. Maar ook ons personeelsbeleid is hierop gericht. Medewerker zijn bij Stella 
Maris College moet een beroep zijn waar je trots op bent. Wij stimuleren medewerkers om zich te blijven 
ontwikkelen. Leidinggevenden en onderwijsondersteuners zorgen voor de randvoorwaarden waarbinnen 
docenten hun belangrijke taak kunnen uitvoeren om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een 
vervolgstudie en hun leven in een complexe samenleving. 
 
We staan midden in de maatschappij. We willen daar een actief onderdeel van zijn. Dat betekent dat we onszelf 
de opdracht geven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van die maatschappij en de mensen die 
daarin leven. 
 
Om dit alles te realiseren, is het belangrijk om leerlingen, medewerkers en partners van de school ruimte te 
bieden en richting te geven. 

2.1 Identiteit 

De school heeft tot taak het uitdragen van waarden die voor de maatschappij fundamenteel zijn: 
• gelijke behandeling in gelijke situatie; 
• verbod op discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, 

ras en geslacht; 
• vrijheid van meningsuiting. 

Wij willen jongeren het besef bijbrengen van de verscheidenheid aan normen en waarden in de samenleving. 
Deze pluriformiteit vinden wij terug in onze scholengemeenschap. Ook streven wij naar een veilig klimaat voor 
iedereen en stimuleren we de ontwikkeling van normbesef en respect voor de ander.  
Leerlingen vormen ook elkaar door hun onderlinge contacten. Verschillen in geslacht, sociale of etnische 
afkomst dienen hierin uitsluitend een positieve rol te spelen. 

2.2 Missie 

Momenteel wordt op het Stella Maris College Meerssen de onderwijskundige visie herijkt. Dit is nodig om 
nieuwe vorm en inhoud te kunnen geven aan het onderwijs op deze locatie en is een gevolg van de oordelen die 
de Onderwijsinspectie over de school heeft gerapporteerd.  
 
Ambitie 
Op het Stella Maris College is iedereen eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. 
 
Visie 
De mens is van nature lerend en onderzoekend en is daarbij vrij in de keuzes die hij maakt. School heeft de taak 
een omgeving te creëren waarbij dit vermogen optimaal tot ontwikkeling komt, zowel voor de leerlingen als 
voor de werknemers van de organisatie.  
 

LEREN LEREN  - LEREN KIEZEN - LEREN LEVEN 
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2.3 De 10 gouden regels 

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels: 
 
1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. 
2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 
3. We helpen elkaar waar dat nodig is. 
4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 
5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 
6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. 
7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 
8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 
9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.  

Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte. 
10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. 
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3 Het Onderwijs 
Het Stella Maris College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo en is gevestigd op twee 
locaties. 
 
Locatie Valkenburg 
• Vmbo BB (leerjaar 1 t/m 4) 
• Vmbo KB (leerjaar 1 t/m 4) 
• Vmbo GL (leerjaar 4) 
• Vmbo TL (leerjaar 4) 

Locatie Meerssen 
• Vmbo K/TL (leerjaar 1 t/m 3) 
• Havo  (leerjaar 1 t/m 5) 
• Vwo   (leerjaar 1 t/m 6) 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 is het hele VMBO gehuisvest in Meerssen. 

3.1 Onderbouw 

Regulier onderwijs 
Binnen het reguliere onderwijs volgt de leerling aan de hand van een vast lesrooster schoolvakken zoals deze 
zijn vastgesteld binnen de lessentabel (zie 4.7). Een lesuur duurt 50 minuten en gedurende deze 50 minuten 
zorgt de docent onder andere voor instructie, differentiatie en oefentijd van de leerstof. Vervolgens ontvangt de 
leerling aan het einde van de les huiswerk voor de volgende les. 
 
De onderwijsleerstof wordt hoofdzakelijk vanuit boeken (gekoppeld aan methodes) aangeboden en is 
verbonden aan het niveau (vmbo/havo/vwo) waarbinnen de leerling werkt. Een leerling in het reguliere 
onderwijs volgt alle vakken op hetzelfde niveau. 
 
Toetsing en Toetsweken 
De momenten van toetsing en assessments worden door de docent of vaksectie bepaald. De leerlingen in de 
onderbouw hebben naast de toetsen die gedurende het schooljaar worden aangeboden twee toetsweken; de 
leerlingen in de bovenbouw hebben vier toetsweken. In Valkenburg wordt gewerkt met 3 periodes en ook 3 
toetsweken voor zowel onderbouw als bovenbouw. 

 3.1.1 De onderbouw vmbo 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de onderbouw vmbo verdeeld over de locaties Meerssen en Valkenburg. In 
Meerssen is de onderbouw vmbo K/TL en in Valkenburg de onderbouw vmbo BB/KB gehuisvest. 

3.1.2  De onderbouw havo en vwo 
De onderbouw kent vier hoofddoelstellingen: 
• de leerling actief, zelfstandig en samenwerkend laten leren; 
• de leerling de samenhang tussen de vakken laten ervaren; 
• de leerling keuzemogelijkheden bieden; 
• een eigen profiel ontwikkelen voor havo en voor vwo. 
 
Een leerling is gedurende een schooljaar gekoppeld aan een leerlingbegeleider. In de onderbouw hebben 
leerlingen wekelijks een mentorles en voert de mentor twee oudergesprekken. In de bovenbouw voert de 
leerlingbegeleider individuele gesprekken met de leerling en desgewenst ook oudergesprekken. 
Op de locatie Valkenburg hebben de leerlingen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een mentorles in 
hun rooster staan. 
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3.2 Bovenbouw  

3.2.1 De bovenbouw vmbo 
Na het tweede jaar kan de leerling kiezen voor de bovenbouw van het vmbo. Hierbij selecteert hij een sector en 
volgt hij het programma van de leerweg waarvoor hij geschikt is. In de theoretische leerweg kan de leerling een 
keuze maken uit de sectoren Techniek, Economie, Zorg en Welzijn en Groen. In de beroepsgerichte leerwegen 
biedt de locatie Valkenburg het intersectorale programma Dienstverlening en Producten aan. 
• Beroepsgerichte leerwegen:  

Een mix van klassikaal, persoonlijk onderwijs (Nederlands, Engels, economie en biologie) en onderwijs op 
een leerwerkplein met programma’s afgestemd op de regio en op de wensen van de leerling. In de 
praktijkvakken heeft de leerling een ruime keuze om zich te oriënteren op de verschillende sectoren. 

• De gemengde theoretische leerweg: 
Overwegend klassikaal onderwijs dat met behulp van en digitale leermiddelen op de individuele leerling 
afgestemd is. 

3.2.2 De bovenbouw havo en vwo 
Leerlingen die het havo, atheneum of gymnasium volgen, stromen na klas 3 door naar de bovenbouw. Dit 
noemen we de Tweede Fase. In deze Tweede Fase krijgt iedere leerling de keuze uit vier profielen: 
1. Natuur en Techniek 
2. Natuur en Gezondheid 
3. Cultuur en Maatschappij 
4. Economie en Maatschappij. 

Bij elk profiel hoort een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het Stella Maris College heeft 
aan de Tweede Fase een eigen invulling gegeven. De uitgangspunten hierbij zijn: doorlopende leerlijnen, 
verdere profilering van havo en vwo en een goede begeleidingsstructuur. Bovendien is gekozen voor een 
vakkenaanbod, dat anticipeert op hbo en wo. Naast de wettelijk verplicht gestelde vakken biedt het Stella Maris 
College ook de vakken filosofie, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en Fast Lane English. De leerlingen 
kunnen hierdoor op basis van eigen interesses een aantrekkelijk profiel kiezen met goede 
doorstroommogelijkheden. 

3.3 Meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt het Stella Maris College de mogelijkheid om in overleg met hun 
leerlingbegeleider en na akkoord van de teamleider aanpassingen in het lesprogramma te maken, waardoor het 
onderwijs passender voor hen wordt (dit gebeurt het meeste in de bovenbouw van de school). Versnelling van 
één of meer vakken is een optie, alsook een veelheid aan, soms wisselende, extra curriculaire activiteiten. Bij de 
begeleiding ligt de nadruk op het verwerven van zelfinzicht, naast, in voorkomend geval, het leren omgaan met 
leerstoornissen of persoonlijke moeilijkheden. De leerlingbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor leerling, 
ouder(s) en vakdocenten, inhoudelijk ondersteund door de twee coördinatoren hoogbegaafdheid.  
De school hecht groot belang aan afstemming met de basisscholen in de omgeving en aan samenwerking met 
de ouder(s), die voor succesvol leren en ontwikkeling van alle mogelijkheden die een kind in zich heeft 
onmisbaar is. 
Onze school is begaafdheidsprofielschool en daarmee lid van de vereniging BPS (begaafdheidsprofielscholen), 
die een landelijk netwerk biedt van scholen die expertise uitwisselen, samen trainingen organiseren en in het 
algemeen ijveren voor passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.  
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3.4 Stages  

3.4.1 Maatschappelijke stages 
Vanaf schooljaar 2015-2016 is de maatschappelijke stage niet meer een verplicht onderdeel van alle opleidingen 
in het voortgezet onderwijs. Het Stella Maris College in Valkenburg heeft ervoor gekozen om de 
maatschappelijke stage als  onderdeel te handhaven. Dit betekent dat alle leerlingen minimaal 30 klokuren  
moeten invullen met vrijwilligerswerk.  
In Valkenburg maakt de maatschappelijke stage deel uit van het PTA van maatschappijleer. 
 
Scholen zijn vrij in de keuze voor vorm en planning van de maatschappelijke stages. Het Stella Maris Valkenburg 
kiest ervoor de leerlingen aan het begin van hun bovenbouw een maatschappelijke stage te laten volgen. Voor 
het schooljaar 2020-2021 staat de maatschappelijke stage gepland voor 30 klokuren. De maatschappelijke stage 
telt mee als onderwijstijd. Leerlingen kunnen zelf een stageplaats kiezen. Uitgangspunt hierbij is dat tijdens de 
maatschappelijke stage de leerling zich inzet voor een ander of voor zijn omgeving zonder daar zelf beter van te 
worden. De leerling doet iets voor de samenleving (dus zonder betaling). Deze stage staat helemaal los van de 
beroepskeuze van de leerling. Bij het zoeken naar een stageplek kunnen de leerlingen gebruik maken van de 
digitale vacaturebank www.masheuvelland.nl. 

3.4.2 Beroeps oriënterende stage vmbo-leerlingen 
Bij een beroeps oriënterende stage is de leerling bezig met de eigen toekomst. Met behulp van de stage kan hij 
proeven aan het beroep dat hij later wil beoefenen. 
 
Alle VMBO-leerlingen volgen in klas 3 een week geen lessen, maar lopen dan stage. KB en BB leerlingen kunnen 
via de keuzemodules van hun beroepsgerichte vak ook voor een stage kiezen. Uiteraard is de beoordeling van 
de stage die behoort tot Dienstverlening & Producten onderdeel van het PTA.  
 
Stageplaats  
Het is belangrijk dat uw kind een stage loopt die bij hem of haar past. Samen met de stage begeleidende docent 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij de 
stagecoördinator van de beroeps oriënterende stages. De coördinator Praktijkleren is Mw. Hacking 
(m.hacking@stichtinglvo.nl) 
 

3.4.3 Beroeps oriënterende stage havo/vwo bovenbouw 
In de tweede helft Havo4 en Vwo5 lopen de leerlingen een 2-daagse beroeps oriënterende stage als onderdeel 
van hun loopbaanoriëntatie. Leerlingen krijgen deze stageplaats niet door school aangereikt, maar zoeken deze 
zelf binnen de randvoorwaarden, die daarvoor door de school gereikt worden. Zowel het leren netwerken en 
contact leggen, als ook ervaring opdoen in de wereld van werk zijn onderdelen van de op te bouwen 
loopbaancompetenties van havo/vwo bovenbouw.  
De beroeps oriënterende stage vindt normaal plaats in mei tijdens het CE. Dit jaar is deze door corona komen te 
vervallen. We moeten nog beslissen of we de stage eenmalig in klas 4 laten doorgaan of laten vervallen. Als dat 
laatste het geval is moet het PTA van LOB worden aangepast. 
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3.5 Het eindexamen 

Het eindexamen dat in de bovenbouw wordt afgenomen, bestaat uit twee delen: 
1. het schoolexamen (SE); 
2. het centraal examen (CE). 

Bij het schoolexamen stellen de eigen docenten de toetsen op en zij geven een beoordeling. De inhoud 
van de toetsen en hun weging ligt vast in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Leerlingen 
en ouders kunnen via de website van de school de inhoud van het PTA inzien. De wettelijke 
voorschriften die gelden voor examens en de vertaling naar hoe wij daar op onze school mee omgaan 
zijn vastgelegd in het Examenreglement. Dit is op onze website te vinden:  
PTA VMBO-TL: https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/ptas-vmbotlgl/ 
PTA HAVO: https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/ptas-havo/ 
PTA VWO: https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/ptas-vwo/ 
 

3.6 Studiemogelijkheden na het behalen van een diploma 

De leerling wordt gedurende zijn hele schoolloopbaan begeleid bij het maken van keuzes voor leerwegen, 
profielen, studie en beroep. Hierbij krijgt hij hulp van de mentor/leerlingbegeleider en de decaan. Ook na het 
behalen van een diploma blijven er doorstroommogelijkheden bestaan: van havo naar vwo; van vmbo-tl naar 
havo. 

3.7 De maximale verblijfsduur 

De diverse vmbo-opleidingen duren vier jaar, de havo-opleiding vijf jaar en de vwo-opleiding zes jaar. Tweemaal 
doubleren in dezelfde klas of doubleren in twee achtereenvolgende jaren is niet toegestaan. 

3.8 Onderwijstijd 

Voor de onderbouw en bovenbouw is wettelijk bepaald hoeveel uur begeleide onderwijstijd iedere leerling per 
leerjaar door de school krijgt aangeboden. De school stelt de inrichting van de onderwijstijd vast in de vorm van 
lessen, projecten, excursies en studiemogelijkheden in daarvoor aangewezen ruimtes. Jaarlijks wordt de 
onderwijstijd in overleg tussen de medezeggenschapsraad en de schoolleiding vastgesteld. 
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4 De dagelijkse onderwijspraktijk  

4.1 De organisatie van het dagelijkse onderwijs 

4.1.1 De schooltijden Meerssen 
De reguliere lessen duren 50 minuten of twee maal 50 minuten (een blokuur). In Meerssen starten 
de lessen om 08.40 uur. We verwachten de leerling uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen 
op school. Een lesdag kent drie pauzemomenten (terug te vinden in onderstaand rooster). De 
pauzemomenten van onder- en bovenbouw zijn gescheiden. Soms kan het nodig zijn de schooldag 
te bekorten. We hanteren in dat geval een verkort rooster met een beperkt aantal lessen van 50 
minuten. 

Lestijden 2020-2021 Locatie Meerssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkort rooster (30 minuten)   
  Onderbouw Bovenbouw  
lesuur 1 08.40 - 09.10 08.40 - 09.10  
lesuur 2 09.10 - 09.40 09.10 - 09.40  
lesuur 3 09.40 - 10.10 09.40 - 10.10  
lesuur 4 10.30 - 11.00 10.10 - 10.40  
lesuur 5 11.00 - 11.30 11.00 - 11.30  
lesuur 6 11.30 - 12.00 11.30 - 12.00  
lesuur 7 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30  
lesuur 8   12.30 - 13.00  

4.1.2  De schooltijden Valkenburg 
De reguliere lessen duren 50 minuten of twee maal 50 minuten (een blokuur). In Valkenburg starten 
de lessen om 08.35 uur. We verwachten de leerling uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen 
op school. 
Soms kan het nodig zijn de schooldag te bekorten. We hanteren in dat geval vaak een verkort 
rooster met een beperkt aantal lessen van 50 minuten. Ook kan er een verkort lesrooster 
gehanteerd worden waarbij lessen van 40 en soms van 30 minuten gevolgd worden. 

 

Leerjaar 1,2 en 3 (onderbouw)  Leerjaar 4,5 en 6 (bovenbouw) 

eerste lesuur 08.40 - 09.30 eerste lesuur 08.40 - 09.30 
tweede lesuur 09.30 - 10.20 tweede lesuur 09.30 - 10.20 
pauze  10.20 - 10.40 derde lesuur 10.20 - 11.10 
derde lesuur 10.40 - 11.30 pauze 11.10 - 11.30 
vierde lesuur 11.30 - 12.20 vierde lesuur 11.30 - 12.20 
pauze  12.20 - 12.50 vijfde lesuur 12.20 - 13.10 
vijfde lesuur 12.50- 13.40 pauze 13.10 - 13.40 
zesde lesuur 13.40 - 14.30 zesde lesuur 13.40 - 14.30 
zevende lesuur 14.30 - 15.20 zevende lesuur 14.30 - 15.20 
pauze  15.20 - 15.25 pauze  15.20 - 15.25 
achtste lesuur 15.25 - 16.15 achtste lesuur 15.25 - 16.15 
negende lesuur 16.15 -17.05 negende lesuur 16.15 -17.05 
   



 20 

Lestijden 2020-2021 Locatie Valkenburg 

Normaal lesrooster Verkort lesrooster 40 min Verkort lesrooster 30 min 

eerste lesuur 08.35 - 09.25 eerste lesuur 08.35 - 09.15 eerste lesuur 08.35 - 09.05 
tweede lesuur 09.25 - 10.15 tweede lesuur 09.15 - 09.55 tweede lesuur 09.05 - 09.35 
derde lesuur 10.15 - 11.05 derde lesuur 09.55 - 10.35 derde lesuur 09.35 - 10.05 
pauze 11.05 - 11.25 pauze 10.35 - 11.05 pauze 10.05 - 10.25 
vierde lesuur 11.25 - 12.15 vierde lesuur 11.05 - 11.45 vierde lesuur 10.25 - 10.55 
vijfde lesuur 12.15 - 13.05 vijfde lesuur 11.45 - 12.25 vijfde lesuur 10.55 - 11.25 
pauze 13.05 - 13.35 pauze 12.25 - 12.55 pauze 11.25 - 11.55 
zesde lesuur 13.35 - 14.25 zesde lesuur 12.55 - 13.35 zesde lesuur 11.55 - 12.25 
zevende lesuur 14.25 - 15.15 zevende lesuur 13.35 - 14.15 zevende lesuur 12.25 - 12.55 
achtste lesuur 15.15 - 16.05   

4.1.3 Roosterwijzigingen 
Roosterwijzigingen met een langdurig of permanent karakter worden aangekondigd via de mail. Bij ziekte van 
een docent neemt in principe een collega zijn lessen waar. Is dat niet mogelijk, dan proberen wij voor die dag 
een roosterwijziging te maken. Dergelijke incidentele roosterwijzigingen staan altijd op de mededelingenborden 
/ beeldschermen voor leerlingen. 
 
Verder zijn de roosterwijzigingen te vinden op onze website: www.stellamariscollege.nl. 
 
Vakanties en les vrije dagen 2020-2021  
 
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Carnavalsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021 
Paasdagen maandag 5 april 2021 
Koningsdag dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021 
Bevrijdingsdag 5 mei 2021 (valt in de meivakantie) 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 (valt in de meivakantie) 
Pinksteren maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021 

4.2 Leerplicht, verzuim, verlof, schorsing en verwijdering 

4.2.1 Leerplicht en kwalificatieplicht 
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een 
andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Leerplicht begint op de eerste dag van de 
nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij 
hun kind thuis houden. 

4.2.2  Inschrijven op school 
Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook 
echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers 
(asielzoekers en vreemdelingen).  

4.2.3  Einde leerplicht 
De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus 
eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige 
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schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt 
mee als volledig schooljaar. 

4.2.4  Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 
Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een 
startkwalificatie is (minimaal) een diploma vmbo, havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).  

4.2.5 Aanwezigheidsplicht 
Op basis van de overeenkomst tussen ouders en school, is de leerling verplicht om aanwezig te zijn bij alle 
activiteiten die zijn ingeroosterd. Dit geldt dus óók voor activiteiten buiten de lessen en voor leerlingen die niet 
meer leerplichtig zijn. Leerlingen kunnen tijdens lesvrije dagen worden opgeroepen voor bijzondere opdrachten, 
zoals decaneninformatie, overleg over cijferlijsten, enzovoorts. 
 
De school voert een strak beleid op het gebied van aan- en afwezigheid van de leerlingen. Daarbij vestigen we 
uw aandacht op het volgende: 
• De registratie van in- en uitschrijving van leerlingen wordt strikt bewaakt. 
• We trachten de lesuitval uiteraard tot een minimum te beperken. 
• Leerlingen in de onderbouw blijven tijdens de pauzes en bij lesuitval op het schoolterrein binnen de hekken. 

Indien zij toch het schoolterrein verlaten tijdens lestijden, is de school niet in de gelegenheid om toezicht uit 
te voeren en zijn die leerlingen en hun ouders zelf aansprakelijk voor overlast en schade die zij veroorzaken. 

• In Valkenburg mogen leerlingen in de bovenbouw – met schriftelijke toestemming van de ouders – bij twee 
of meer achtereenvolgende tussenuren van het schoolterrein af. 

• In Meerssen mogen leerlingen in de bovenbouw het schoolterrein verlaten. 
• De aanwezigheid van leerlingen wordt per lesuur gecontroleerd. 
• Bij veelvuldig verzuim of veelvuldig te laat komen wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd.  
• Ouders kunnen zelf op de hoogte blijven van de aan- en afwezigheid van hun kind door in te loggen in 

Somtoday  

4.2.6 Verzuimregeling 
Als een leerling één of meer lessen verzuimt, moet hij of zijn ouders/verzorgers dit vooraf en schriftelijk bij de 
teamleider melden. Is dit niet vooraf mogelijk, dan moet in elk geval de terugkomst schriftelijk worden gemeld 
onder opgave van de reden en duur van de afwezigheid. Bij twijfel kan de school een controle laten uitvoeren en 
bij ongeoorloofd verzuim kunnen er maatregelen volgen. Een en ander is ook vastgelegd in het 
leerlingenstatuut. We verzoeken ouders en leerlingen dan ook dringend geen afspraken elders te maken, 
wanneer een leerling daardoor lessen zou moeten verzuimen. 

4.2.7 Ongeoorloofd schoolverzuim 
Dit is verzuim zonder geldige reden. Het wordt genoemd in de Leerplichtwet 1969, artikel 21.  

4.2.8 Verzoeken om verlof  
Mocht een leerling zonder geldige redenen verzuimen, dan neemt de school contact op met de ouders. Bij 
veelvuldig afwezig zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte, of veelvuldig te laat komen, is de school verplicht dit te 
melden bij het Landelijk Verzuimloket. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente 
contact opnemen met de school en de ouders. Bij de verzuimbegeleiding wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van interne leerlingbegeleiding (sociaal-emotionele aspecten) of van externe leerlingbegeleiding 
(onder andere netwerk maatschappelijke jeugdhulpverlening). 
 
We hanteren de wettelijke mogelijkheden voor verlof. Alle vormen van verlof dienen vooraf schriftelijk te 
worden aangevraagd. Bij twijfel wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd. 
 



 22 

Voor het aanvragen van verlof dienen de ouders/verzorgers een verlofformulier in te vullen. Het formulier staat 
op onze website: https://fd8.formdesk.com/stellamariscollege/Verlof_LLN.  
Vragen over verlof kunnen gemaild worden naar afmelden@stellamariscollege.nl voor Meerssen en voor 
Valkenburg naar afmeldenvalkenburg@stellamariscollege.nl . Betreft het een verlof voor meerdere dagen, dan 
dient de teamleider akkoord te geven. Wilt u extra verlof buiten een schoolvakantie, dan dient er een verklaring 
meegestuurd te worden waarin duidelijk is dat ouder(s) geen verlof kunnen opnemen in de schoolvakantie. 
 
Vrijstellingen geregeld schoolbezoek na vooraf schriftelijk verkregen toestemming: 
• Vakantie buiten de schoolvakanties wegens de specifieke aard van het beroep van de ouders. 
• Andere gewichtige omstandigheden voor 1-10 dagen per jaar: de schoolleider beslist hierin. 
• Andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per jaar: de schoolleider stuurt de 

verlofaanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt een besluit.  
• Ouders dienen schriftelijk verlof aan te vragen. 
• De school zal het verzoek schriftelijk toekennen of afwijzen. 

Opmerkingen over de verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.  
Beoordelingscriterium: het uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of 
het kind plaatsvinden. 
 
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof zijn onder meer: 
• verhuizing: max. 1 dag; 
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten 

de woonplaats: max. 2 dagen; 
• 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; 
• 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; 
• ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de 

schoolleider; 
• overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen; 
• overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen; 
• overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag. 

Voor het verlenen van verlof “wegens andere gewichtige omstandigheden” voor meer dan 10 schooldagen per 
jaar, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De teamleider registreert 
alle aanvragen en behandelingen. Hierover brengt hij rapport uit aan de leerplichtambtenaren van de 
gemeenten. 
 

4.2.9 Ziekmelding 
Locatie Meerssen: 
Als een leerling ziek is, dient de ouder/verzorger dit per e-mail vóór 08.30 uur te melden via 
afmelden@stellamariscollege.nl . De ouder vermeldt hierbij hoeveel dagen de leerling ziek zal zijn. Is de leerling 
eerder beter óf langer ziek, dan neemt de ouder/verzorger opnieuw contact op met school om dit door te 
geven.  
 
Als de leerling, om een bepaalde reden, voor een langere periode uitvalt (bijvoorbeeld vanwege een operatie of 
langdurige ziekte), dan neemt de ouder/verzorger contact op met de leerlingbegeleider om dit te bespreken. 
 
Ook kortdurende (medische) afspraken kunnen ook via afmelden@stellamariscollege.nl doorgegeven worden. 
Geef daarbij duidelijk aan om welke leerling het gaat, in welke klas hij/zij zit, wat de reden is en welke dag en 
tijden de leerling afwezig zal zijn. 
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Locatie Valkenburg: 
Als een leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch vóór 09.00 uur melden via 043-609 81 11. 
Ziekmelding kan ook per mail: afmeldenvalkenburg@stellamariscollege.nl. 
Eenmaal hersteld, moet de leerling zich meteen na terugkeer op school melden bij de conciërge. Hij moet dan 
een door de ouders of verzorgers ondertekend briefje meebrengen, waarop de duur en de reden van het 
verzuim staan.. 
 
Als een leerling van de bovenbouw een toets heeft gemist dan vraagt hij de eerstvolgende les aan de docent een 
groen briefje. Dit groene briefje wordt ingeleverd bij de administratie en zij controleren of een leerling 
geoorloofd afwezig is geweest en de toets mag inhalen. De administratie zorgt ervoor dat de vakdocent het 
briefje weer terug ontvangt. De toets wordt met het briefje ingeleverd bij dhr. Krewinkel. Het inhalen van 
toetsen gebeurt op vaste momenten in de week. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest mag hij de 
toets niet inhalen en krijgt hij een 1,0. 
 
Zie ook hoofdstuk 4.4 inhalen proefwerken en PTA-toetsen van het examenreglement.  
 
 

4.2.10 Schorsing  
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels: 
1. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.  
2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen 

schorsen. 
3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 

jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekend gemaakt.  
4. De rector brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 

opgave van redenen op de hoogte.  

4.2.11 Verwijdering 
Een school kan een leerling verwijderen als zich meermalen ernstige incidenten voordoen, die ingrijpende 
gevolgen hebben voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school. 
 
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt: 
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de rector/locatiedirecteur, nadat de 

leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling 
wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd. 

2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende 
dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere 
manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.  

3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd 
gezag c.q. de rector/locatiedirecteur ervoor heeft zorggedragen dat een andere school of instelling bereid is 
de leerling toe te laten.  

4. De rector/locatiedirecteur brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave 
van redenen op de hoogte.  

5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de 
leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of 
verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de 
bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van LVO.  

6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder 
dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, 
voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen 
nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.  
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7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en 
verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van 
Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het 
nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie. 

8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen 
een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.  

4.3 Lesuitval en opvang 

Het Stella Maris College voldoet in alle leerlagen aan de door de minister gestelde eisen m.b.t. de onderwijstijd. 
Ter vermijding van lesuitval treft de school onderstaande maatregelen: 
 
Jaarrooster/jaaragenda: 
• in het jaarrooster worden “tussenuren” voor leerlingen zo veel mogelijk vermeden; 
• de leerlingen in de onderbouw hebben een aaneengesloten lesrooster; 
• leerlingen van de bovenbouw kunnen tijdens tussenuren werken aan hun huiswerk of opdrachten; 
• in Meerssen kunnen de leerlingen voor hun verplichte werkuren onder meer in het openleercentrum (OLC) 

terecht; 
• in Valkenburg kunnen de leerlingen naar de hal of aula; 
• activiteiten van de locaties worden op elkaar afgestemd: lesuitval op de éne locatie vanwege activiteiten op 

de andere wordt zoveel mogelijk vermeden; 
• méérdaagse activiteiten van diverse lagen worden zo veel mogelijk geconcentreerd; 
• activiteiten worden zo veel mogelijk gespreid over de verschillende dagen van de week; 
• lesuitval door bijvoorbeeld afwezigheid in verband met nascholing vindt voor zover mogelijk steeds op 

andere dagen/uren plaats. 

4.3.1 Vergadermomenten 
Teamvergaderingen en overige vergaderingen worden zo veel mogelijk gepland op dinsdagmiddag. 

4.3.2 Ziekte of afwezigheid van docenten 
Bij ziekte of afwezigheid van docenten worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen door een andere docent. 
De leerlingen kunnen onder toezicht zelfstandig verder werken. Met inachtneming van de wettelijke regelingen 
worden langdurig zieke docenten in de regel zo spoedig mogelijk vervangen. 

4.4 Inhalen proefwerken en PTA-toetsen 

Onderbouw Meerssen: 
Leerlingen die het reguliere onderwijs volgen, dienen schriftelijk afgemeld te worden door de ouder(s). Bij 
terugkomst op school, meldt de leerling zich bij de vakdocent bij wie hij het proefwerk/toets heeft gemist. 
Gemiste proefwerken/toetsen dienen vervolgens ingehaald te worden.  
 
Leerlingen die het gepersonaliseerde onderwijs (GPL) volgen, dienen schriftelijk afgemeld te worden door de 
ouder(s). Bij terugkomst op school, meldt de leerling zich bij zijn/haar leerlingbegeleider. Samen met de 
leerlingbegeleider zal een nieuw moment van toetsing ingepland worden. 
 
Bovenbouw Meerssen: 
Alle toetsen zijn verplicht voor alle kandidaten. Het is verplicht dat de kandidaat zich correct afmeldt, wanneer 
een kandidaat niet aanwezig kan zijn bij toetsen. Onder correct afmelden wordt verstaan dat de afmelding 
uiterlijk de ochtend voorafgaand aan de toets/examen vóór 08.30 uur via afmelden@stellamariscollege.nl wordt 
gemeld door de ouder(s)/verzorger(s). 
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Onderbouw Valkenburg: 
Een leerling wordt bij afwezigheid altijd schriftelijk of telefonisch afgemeld door de ouders. Bij terugkomst op 
school, meldt de leerling zich bij de docent bij wie hij een toets heeft gemist en samen spreken zij af wanneer 
deze toets wordt ingehaald. 
 
Bovenbouw Valkenburg: 
Afmelding voor een (inhaal)toets moet altijd voorafgaand aan de toets plaatsvinden. Telefonisch of schriftelijk. 
De leerling vraagt eerstvolgende les aan de vakdocent een groen briefje. Dit groene briefje wordt ingeleverd bij 
de administratie en zij controleren of een leerling geoorloofd afwezig is geweest en de toets mag inhalen. De 
administratie zorgt ervoor dat de vakdocent het briefje weer terug ontvangt. De toets wordt met het briefje 
ingeleverd bij dhr. Krewinkel. Het inhalen van toetsen gebeurt op vaste momenten in de week. Als een leerling 
ongeoorloofd afwezig is geweest mag hij de toets niet inhalen en krijgt hij een 1,0. 
 
 
 
 
Gevolgen afmelding bij toetsen 
Indien de kandidaat de toets mist, wordt door de docent “inhalen” / “inh” genoteerd in Somtoday Inhalen dient 
te gebeuren op de eerst mogelijke inhaaldag met inachtneming van art. 4.4 van het examenreglement. Mist de 
kandidaat nogmaals de eerder gemiste SE-toets, kan de directeur het besluit nemen om de kandidaat niet toe te 
laten tot het CE. Dit besluit wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat 
minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.  

4.5 Hulpmiddelen bij toetsen en examens 

4.5.1 Hulpmiddelen bij toetsen 
Tijdens een toets mag op tafel alleen het volgende aanwezig zijn: 
• opgavenblad(en); 
• 1 vel onbeschreven proefwerkpapier;  
• 1 vel onbeschreven kladpapier; 
• toegestane hulpmiddelen. 

De grafische rekenmachine mag alleen gebruikt worden als dit vermeld wordt op het voorblad van de toets. In 
de rekenmachine mag in geen geval informatie worden opgeslagen. Je bent verplicht de surveillant hierop te 
laten controleren. Tijdens een toets en examen zijn geen digitale communicatiemiddelen toegestaan, zoals gsm, 
iPod, iPad / tablet, iWatches e.d. Deze moeten vooraf in de kluis opgeborgen worden. Als tijdens een toets het 
Binasboek gebruikt moet worden, dan mogen daarin geen aantekeningen staan of toevoegingen ingelegd zijn, 
ook niet als deze aantekeningen betrekking hebben op een ander vak of op andere leerstof dan die van de toets. 
Tijdens een toets dient de tas gesloten te zijn. 

4.5.2 Hulpmiddelen bij examens 
Zie de website https://www.stellamariscollege.nl/files/2115/7010/0584/Examenreglement_2019-
2020_SMC.pdf. 

4.6 Mediatheek en Open Leer Centrum  

Locatie Meerssen: 
Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dat 
geldt zowel voor leerlingen uit het GPL, als voor leerlingen uit de reguliere klassen. Leerlingen kunnen deze 
opdrachten thuis maken, maar ook in het mediacentrum en het Open Leer Centrum. Leerlingen en docenten 
kunnen er terecht voor de volgende zaken: 
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• informatie verzamelen via de catalogus en gebruikmaken van diverse digitale informatiebronnen met 
betrouwbare info; 

• materialen lenen met de schoolpas; 
• de catalogus raadplegen. Behalve op school is dat ook te doen via Aura Library app. Hiermee kun je kijken 

welke materialen je geleend hebt, materialen verlengen en reserveren en op de hoogte blijven van de 
nieuwe aanwinsten; 

• computers, laptops, i-pads gebruiken voor schoolopdrachten en werkstukken (werken met Word, 
PowerPoint, Excel,  etc. en informatie opzoeken op internet en in de Krantenbank, Literom en de 
Uittrekselbank); 

• werkstukken printen (zwart-wit of in kleur) en afbeeldingen scannen; 
• huiswerk maken of samenwerken aan een van de tafels; 
• studeren. 

Locatie Valkenburg: 
In Valkenburg is geen mediatheek aanwezig; leerlingen kunnen terecht in het stiltelokaal om in tussenuren aan 
hun opdrachten/huiswerk te werken. De administratie kan hulp bieden bij printen van werkstukken. 

4.7 Lessentabellen 

De lessentabel geeft aan welke leerlingen, welke lessen krijgen: de vakken en het aantal uren per week. Zo 
verschillen de verplichte vakken in de onderbouw per schoolsoort. In de bovenbouw is de lessentabel niet alleen 
afhankelijk van het leerjaar en de onderwijssoort, maar ook van de door de leerling gekozen individuele 
leerroute.  

4.7 1  Lessentabel locatie Meerssen 2020-2021 

De lessentabel Meerssen leerjaar 1 t/m leerjaar 6 2020-2021 is zichtbaar op de website. 

4.7 2  Lessentabel locatie Valkenburg 2020-2021 

De lessentabel Valkenburg leerjaar 1 t/m leerjaar 4 2020-201 is zichtbaar op de website. 

4.8 Bevorderingsnormen 2020-2021 

De bevorderingsnormen volgen nog. 

4.9 Doorstroomregeling  

4.9.1 Doorstroomregeling van GTL 4 naar havo 4 
Ter vervanging van artikel 4.9.1 Doorstroomregeling van GTL4 naar HAVO4  
Op 17 juni 2020 is de nieuwe wet en AMvB met betrekking tot de doorstroomregeling voor GL4- of TL4-
leerlingen die willen instromen in havo4 bekend geworden. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat 
vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten 
tot de havo. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of 
programmaonderdeel van de school. De vakken die als extra vak toelating verschaffen kunnen teruggevonden 
worden via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-171.html 
Leerlingen die geen extra vak gevolgd hebben, mogen door de school toegelaten worden. Voor deze groep 
leerlingen gelden de volgende door de school bepaalde voorwaarden: 

1. Een overwegend positief advies van de VMBO-vakdocenten 
2. Een aansluitend profiel (de VMBO-vakken moeten aansluiten op de vakken in het  

gekozen profiel van de HAVO) 
3. Deelname aan en succesvolle afronding van het voorbereidingsprogramma.  

Ter verduidelijking staat de regeling onder artikel 4.9.2 in een diagram weergegeven. 
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Wel dient te worden opgemerkt dat voor alle leerlingen geldt dat de school gerechtigd is leerlingen te weigeren 
i.v.m. plaatsgebrek. Om de kans op plaatsing te vergroten dienen leerlingen die willen doorstromen zich daarom 
voor 1 april aan te melden. 

4.9.2 Doorstroomregeling van Havo 5 naar VWO 5 
Ter vervanging van artikel 4.9.2 Doorstroomregeling van HAVO5 naar VWO5  
Op 17 juni 2020 is de nieuwe wet en AMvB met betrekking tot de doorstroomregeling voor HAVO5-leerlingen 
die willen instromen in VWO5 bekend geworden. Deze wet bepaalt dat Havisten die geslaagd zijn voortaan 
zonder aanvullende voorwaarden door kunnen stromen naar het vwo. 
Wel dient te worden opgemerkt dat de school gerechtigd is leerlingen te weigeren i.v.m. plaatsgebrek. Om de 
kans op plaatsing te vergroten dienen leerlingen die willen doorstromen zich daarom voor 1 april aan te melden. 
 

 
 

4.9.3 Regeling toelating en plaatsing 
Op onderstaande website staat omschreven op welke wijze toelating en plaatsing is geregeld voor het 
schooljaar 2020-2021 voor de regio Zuidwest. 
https://www.lvomaastricht.nl/aanmelden/plaatsingswijzer-regio-zuidwest 
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5 Zorgbeleid  
Inleiding 
De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Maastricht/Heuvelland vormen met elkaar het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht en Heuvelland. Binnen dit Samenwerkingsverband 
werken alle scholen voor Voortgezet Onderwijs intensief met elkaar samen om gezamenlijk vorm te geven aan 
Passend Onderwijs. 

5.1 Passend Onderwijs 

Passend onderwijs 
Door de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht 
wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra 
ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs 
krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere 
school. Ouders worden hierbij nauw betrokken.  
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale 
scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben 
afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.  
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In Zuid-Limburg zijn drie 
Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV, VO): 
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul. 
Regio Parkstad: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld 

en Voerendaal. 
 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als 
uitvoeringsvlak. Informatie over het Samenwerkingsverbanden VO Maastricht-Heuvelland kunt u terugvinden 
op de website:  
www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl. 
 
Ook kunt u meer informatie over Passend Onderwijs vinden op https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/, op de 
website van Ouders & Onderwijs: www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het 
informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 088-605 01 01 of per email: 
vraag@oudersonderwijs.nl of via de website. 
 
Dekkend aanbod 
Het Samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid een onderwijsaanbod te organiseren, waarin alle 
leerlingen een passende plek vinden. Voor elke leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend 
mogelijk onderwijs gerealiseerd opdat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe werken de reguliere 
scholen en de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband nauw samen. Als 
uitgangspunt geldt: regulier onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het nodig is. 
 
Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen beschreven in 
het school ondersteuningsprofiel (het SOP). De schoolbesturen in het SWV hebben een hoog niveau van de 
basisondersteuning vastgesteld en daarover afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. Alle scholen bieden 
dezelfde basisondersteuning. Wanneer een school in een situatie komt dat extra inzet noodzakelijk is om aan de 
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te komen, wordt extra 
ondersteuning ingezet. Elke school heeft aangegeven welke extra ondersteuning zij heel concreet zelf kan 
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leveren. Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning is terug te vinden in de ‘kijkwijzer’ van elke 
school. Deze vindt u op de website van de school en op de website van het samenwerkingsverband. 
 
Ondersteuningsteam vo-school (o-team)  
Dit team bestaat uit professionals die op flexibele basis in en/of voor school werken. De 
ondersteuningscoördinator heeft hierin de regie- en coördinatiefunctie. De leden van het ondersteuningsteam 
werken vooral handelingsgericht en ondersteunen de leerlingbegeleider in de begeleiding van de leerling. Waar 
de leerlingbegeleider vooral signaleert en communiceert met leerling en ouder, adviseert de 
ondersteuningcoördinator bij extra ondersteuning (school / SWV) of het betrekken van zorg (gemeente en 
ketenpartners). 

De ondersteuningscoördinator werkt samen met het ondersteuningsteam dat bestaat uit een 
vaste kern van functionarissen: ondersteuningscoördinatoren, begeleider Passend Onderwijs,  
schoolmaatschappelijk werker, schoolpsycholoog, begeleider maatwerkplaats en Special 
Needs voorziening en HB-coördinator. Indien nodig wordt samen met de leerlingbegeleider 
een multidisciplinair overleg georganiseerd. Dit overleg kan afhankelijk van de vraagstelling 
in wisselende samenstelling plaatsvinden. Eens in de vier of zes weken neemt ook een 
jeugdarts/jeugdverpleegkundige, een leerplichtambtenaar en in veel gevallen een vast 
persoon van het team jeugd / toegangsteam deel aan het ondersteuningsteam. 
Leerlingen die in PM3 staan, worden altijd in het ondersteuningsteam besproken en bij persisteren 
van problemen c.q. ondersteuningsbehoefte ook besproken in het uitgebreide 
ondersteuningsteam. Hieronder vallen ook de leerlingen die onder de zogenaamde M@ZL-
criteria van signaalverzuim vallen.  
 
Knooppuntoverleg 
Voorafgaand aan verdere opschaling wordt eerst met alle betrokkenen, inclusief ouders 
een knooppuntoverleg gehouden. Het knooppuntoverleg kan overigens al eerder 
plaatsgevonden hebben waarbij steeds leerling, ouder, leerlingbegeleider, een 
vertegenwoordiger van het o-team en een ketenpartner betrokken zijn. Het 
knooppuntoverleg moet veilig en overzichtelijk zijn. Het uitgangspunt is uitgaan van de eigen kracht van leerling 
en ouder en hen op deze basis in het knooppuntoverleg positioneren en waarderen. 
 
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (voortgezet) onderwijs 
Ouders melden hun kind schriftelijk op de school van keuze aan. Aanmelding betekent niet automatisch dat een 
kind geplaatst wordt. De school heeft na aanmelding zes weken tijd om te onderzoeken of zij een 
onderwijsaanbod heeft dat past bij de ondersteuningsvraag van een leerling. Deze periode kan eenmaal met 
maximaal vier weken worden verlengd. Van ouders wordt verwacht dat zij de school op de hoogte stellen als zij 
vermoeden dat hun kind (extra) ondersteuning nodig heeft. Als een school de leerling niet kan plaatsen omdat 
zij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, zoekt de school (of het schoolbestuur) 
een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal 
onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen het advies van de basisschool, de 
wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal onderwijs nodig is, 
dan wordt door de school waar het kind is aangemeld een toelaatbaarheidstraject gestart. Het 
samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs.  
 
Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs in het bijzonder, kunt u 
terugvinden op de website  www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl. 
 
Contactinformatie: 
Samenwerkingsverband VO Maastricht - Heuvelland 
Adres:               Nieuw Eyckholt 290E 

             6419 DJ Heerlen 
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Directeur:              Ronald Paulissen 
Contactpersoon: Nina Smeets 
Telefoon: 085- 488 12 80    
 info-vo@swvzl.nl 
 
Ook kunt u meer informatie over Passend Onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl en op 
www.passendonderwijsenouders.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0900-
202 00 65 of per e-mail via het contactformulier op de website. 
 
Op de website van Ouders & Onderwijs: www.oudersonderwijs.nl. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs 
is bereikbaar op telefoonnummer 0800-50 10 of per email vraag@oudersonderwijs.nl. 

5.2 Leerlingondersteuning en procesbeschrijving PM-systemathiek 

De ondersteuning binnen het Stella Maris College is gebaseerd op de uitgangspunten van Passend Onderwijs en 
het handelingsgericht werken (HGW). Het doel is om goed onderwijs te realiseren, dat zoveel mogelijk is 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het is van groot belang dat leerlingen zelf eigenaar 
worden van hun leerproces.  
Het gaat om “gewone” leerlingen én om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze zich anders, 
langzamer of juist sneller ontwikkelen. Binnen de leerlingenondersteuning hanteert het Stella Maris College de 
PM-systematiek. 

5.3 Zorgactiviteiten 

Het normale onderwijs- of leefklimaat is niet voor elke leerling even gemakkelijk. Soms raken leerlingen in de 
knoop door problemen van persoonlijke aard, zoals gepest worden, conflicten en problemen met hun 
gevoelens, hun seksualiteit of de situatie thuis. Natuurlijk kan een leerling dan terecht bij zijn leerlingbegeleider. 
Soms zijn de problemen echter te complex en is naast de interne begeleiding ook een aanmelding bij het Groot-
ondersteuningsteam (GO-Team) nodig. Op verzoek van school kan een medewerker van het Sociaal Team van 
de gemeente waar het kind woont aansluiten.  

5.3.1 De Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs zit, 
wordt je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team 
JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun 
zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ.  
 
Gezondheidsonderzoek 
In de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijg je een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige voor een 
gezondheidsonderzoek. De jeugdverpleegkundige kijkt dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus 
of je lichaam gezond is en hoe jij je voelt. Ook wordt geïnformeerd naar je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, 
roken, alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer 20 minuten. Als je 
ergens last van hebt of je zit niet lekker in je vel, zeg dit dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Deze vertelt 
niks door zonder jouw toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt, 
kijkt de jeugdverpleegkundige samen met jou wat daarvoor nodig is. 
 
Aanvullende informatie is erg belangrijk 
Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van tevoren een vragenlijst in te 
vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook even aan je 
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ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd wordt. Vul de vragenlijst dan in en 
neem hem mee naar het gezondheidsonderzoek. Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met al je gegevens.   
Team JGZ Heuvelland is bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur op 088-880 50 34 of via 
infojgz.heuvelland@ggdzl.nl en www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg. 
 
Jeugdarts 
Mw. N. Platte  nicky.platte@ggdzl.nl  
 
Verpleegkundige Meerssen en Valkenburg 
Mw. R. Hoogerhuis   rinske.hoogerhuis@ggdzl.nl  
 

5.3.2 Schoolmaatschappelijk werk 
Beide locaties van onze school maken gebruik van een schoolmaatschappelijk begeleider. De hulpverlening richt 
zich met name op de jongeren, maar ouders/opvoeders kunnen ook steun krijgen bij het omgaan met de 
problemen van hun kind. Als het gaat om ingewikkelde zaken of een andere vorm van hulp, dan wordt er 
doorverwezen.  
 
Onze schoolmaatschappelijk begeleiders zijn: 
Locatie Meerssen 
Voor schooljaar 2020-2021 komt er voor de locatie Meerssen een nieuwe medewerker. Schooljaar 2019-202 
was dit: 
Mw. R. van den Bos rianne.v.d.bos@trajekt.nl  
 043-7630040 
Locatie Valkenburg 
Dhr. T. Smeets tom.smeets@maastricht.nl  
Mw. R. Souren rikkie.souren@maastricht.nl  

5.3.3 Anti-pest coördinator 
School moet zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moet pesten tegengaan. Om pesten grondig aan te 
pakken heeft school een aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Deze Anti-pest coördinator coördineert een 
systematische en samenhangende aanpak van het pestgedrag, behartigt de belangen van leerlingen en ouders 
in het kader van pesten en houdt contact met betrokkenen totdat het pesten is gestopt. 
 
Het protocol cyberpesten is te vinden in de  
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 

5.3.4 Preventieteam 
Het preventieteam houdt zich primair bezig met activiteiten op het gebied van preventieve voorlichting over 
roken, alcohol en drugs, voorlichting over seksualiteit en voorlichting over voeding en bewegen. Teamleiders  en 
zorgverleners binnen school worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en kunnen onderwerpen 
aandragen waarvoor het preventieteam, na meting van de behoefte, activiteiten gaat ontwikkelen.  

5.3.5 De politie 
Het Stella Maris College werkt nauw samen met de politie om de veiligheid in en om de school te vergroten. Zo 
willen we overlast, vandalisme en crimineel gedrag zien te voorkomen en met kracht bestrijden. Beide locaties 
hebben een contactpersoon binnen de politie.  

5.3.6 De veilige en gezonde school 
Het Stella Maris College is een van de ondertekenaars van het convenant Veilige School. Ook de politie, 
gemeenten, GGD en het Openbaar Ministerie hebben mee ondertekend. In het convenant zijn allerlei afspraken 
vastgelegd over de veiligheid op school. Dit houdt onder meer in dat er een verbod is op het plegen van 
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vandalisme, intimidatie, discriminatie, bedreigingen en ander crimineel gedrag. Verder wordt bij constatering 
van het plegen van een misdrijf altijd aangifte gedaan bij de politie. Als er een vermoeden van crimineel gedrag 
bestaat, wordt contact opgenomen met de politie. Dit contact wordt zo nodig gevolgd door verdere acties, 
waaronder aangifte. 
 
De gezonde school en genotmiddelen 
Het Stella Maris College baseert zijn beleid voor wat betreft de gezonde school en genotmiddelen op het 
Genotmiddelen Protocol Voortgezet Onderwijs. Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de GGD 
Zuidelijk Zuid-Limburg en verslavingspreventie Mondriaan Zorggroep. De school wil gezond gedrag en een 
verstandige leefstijl van leerlingen en personeel bevorderen. Leerlingen krijgen niet alleen uitgebreide 
informatie over de verschillende genotmiddelen en de risico’s van gebruik, maar bespreken ook met elkaar hoe 
verstandig om te gaan met alcohol en drugs. In voorkomende gevallen is de begeleiding erop gericht leerlingen 
(en ouders/ verzorgers) te helpen bij problemen die het gevolg zijn van het gebruik/ misbruik van 
genotmiddelen. Verder gelden op school regels aangaande genotmiddelen, die door iedereen nageleefd moeten 
worden. Deze regels bieden duidelijkheid en voorkomen willekeur in aanpak en sancties bij het gebruik van 
genotmiddelen in en rond de school. 
 
Regels en afspraken 
Roken 
Stella Maris College Meerssen-Valkenburg is een rookvrije school. Op Stella Maris Meerssen en Valkenburg is er 
een algemeen rookverbod in het schoolgebouw en op het schoolterrein. De school ontraadt leerlingen en 
personeel te roken en wijst nadrukkelijk op de gevaren ervan.  
 
Alcoholbeleid 
Het gebruik van alcohol in het schoolgebouw of in de directe omgeving is tijdens lessen en lesdagen en voor en 
na schooltijd verboden. Aan leerlingen onder de 18 jaar wordt bij schoolfeesten geen alcohol verstrekt. Dit geldt 
ook voor alle andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd worden. Het is 
niet toegestaan om zelf alcoholhoudende dranken mee te brengen.  
 
Drugsbepaling 
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, weed en marihuana) en overige drugs die onder de 
Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens 
buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en 
sportdagen. Tegen het verstrekken (dealen of doorgeven) van drugs wordt streng opgetreden. 
 
Het protocol drugs en alcohol is te vinden in de  
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 
 
Medicijngebruik 
Personeelsleden op scholen van LVO worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een 
insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts 
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang 
dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid 
beschikken. Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat zij voor deze foute handelingen of 
vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer zij fouten maken of zich vergissen. Stichting LVO 
geeft in een protocol aan hoe scholen en individuele personeelsleden in deze situaties moeten handelen.  
 
Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen is te vinden in de 
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 
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Gokken 
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook is voor iedereen te allen tijde verboden in de school, op het 
schoolterrein en in de directe omgeving van de school. Ook bij alle andere activiteiten onder verantwoording 
van de school is gokken verboden. De schoolleiding kan een uitzondering maken voor het organiseren van 
kansspelen waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Een vergunning is hiervoor noodzakelijk. 
 
Aanpak en sancties 
Alle overtredingen van bovenstaande afspraken worden doorgegeven aan de leerlingbegeleider en de 
betrokken teamleider. De teamleider registreert de gesprekken en bepaalt de sanctie, indien nodig in overleg 
met het bevoegd gezag.  
 
Stappen bij gebruik van alcohol, cannabis, XTC en andere drugs en het zich schuldig maken aan gokken zijn: 
• In een gesprek tussen leerlingbegeleider en / of teamleider en de leerling wordt gepoogd de achtergrond van 

het misbruik te achterhalen. 
• In principe worden ouders / verzorgers op de hoogte gesteld. Als de belangen van de leerling zich daar 

duidelijk tegen verzetten, worden ouders/ verzorgers (nog) niet ingelicht. Leerlingbegeleider en teamleider 
beslissen hierover. 

• Als besloten wordt de ouders / verzorgers in te lichten, wordt dit van tevoren aan de leerling meegedeeld. 
• De ouders/ verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek. De leerling is bij dit gesprek, of een deel 

daarvan, aanwezig. 
• Indien de gesprekspartners dit wensen, wordt advies ingewonnen bij of verwezen naar interne begeleiders of 

externe professionele hulpverleners. 
• De leerlingbegeleider gehoord hebbende, bepaalt de schoolleiding of er al dan niet disciplinaire maatregelen 

worden getroffen. 

Stappen bij dealen of doorgeven van alcohol, cannabis, XTC en andere drugs zijn: 
• Er volgt altijd een gesprek tussen ouders / verzorgers, leerling, leerlingbegeleider en teamleider. 
• Er wordt duidelijk gemaakt dat het reglement is overtreden en dat er dus sancties volgen. 
• Er wordt in ieder geval melding of aangifte gedaan bij de politie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding 

(hoeveelheid, soort, etc.) en van de leeftijd van de leerling, volgt schorsing of verwijdering. 
• Indien het belang van een leerling zich daar niet tegen verzet, kan overwogen worden, na overleg met 

ouders / verzorgers, de hulp van een interne begeleider en / of externe professionele hulpverlener in te 
roepen. 
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6 Inspraak en communicatie 
Het Stella Maris College wil personeel, leerlingen en ouders zoveel mogelijk betrekken bij de totstandkoming 
van het schoolbeleid. Daarom is inspraak op diverse manieren mogelijk. 

6.1 Ouder en leerlingenklankbordgroep 

Deze bestaat uit ouders en leerlingen van de afdelingen vmbo , havo en vwo. De klankbordgroep bespreekt met 
de schoolleiding de voorgenomen onderwijs innovaties.  

6.2 Leerlingen en Inspraak 

De inspraak van de leerlingen is mogelijk via de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. De teamleiders 
overleggen met leerling vertegenwoordigers over activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. In het leerlingenstatuut 
zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.  

6.2.1 Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit en is gekozen door leerlingen van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg. 
De leerlingenraad behartigt, samen met de ouders/leerlingen uit de medezeggenschapsraad (zie ook 6.3.2), de 
belangen en rechten van de leerlingen.  
 
Het leerlingenstatuut wordt komend schooljaar vernieuwd.  

6.3 Ouders en Inspraak  

Een school kan niet zonder de betrokkenheid van de ouders bij een zorgvuldige afweging van de belangen van 
leerlingen, ouders en docenten. Daarom is er aan de school een oudervereniging met een ouderraad 
verbonden. 

6.3.1 Oudervereniging en ouderraad 
De ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging van het Stella Maris College 
Meerssen-Valkenburg. Het bestuur hiervan telt circa vijftien ouders: de ouderraad. Deze raad functioneert als 
klankbord voor de school en heeft ook de taak om het contact en de samenwerking tussen school en ouders te 
bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de oudervereniging en is overlegpartner van de 
schoolleiding. Nieuwe ouders voor de ouderraad van de locatie Meerssen en Valkenburg zijn van harte welkom. 

6.3.2 De Medezeggenschapraad 
De Wet Medezeggenschap Scholen geeft aan ouders, leerlingen en personeel medezeggenschap in alle zaken 
die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag 
voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten 
personeelsleden, ouders en leerlingen. Belangstellende ouders kunnen het reglement medezeggenschapsraad 
krijgen bij onze administratie, tel. 043-358 61 00. De jaarlijkse verkiezingen vinden plaats in mei/juni. 

6.3.3 De GMR 
In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders 
vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd 
door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging 
in de raad aanwijst. 
 
De GMR is op die manier een medezeggenschapsorgaan voor het hele bestuur, dat alle scholen in zich verenigt. 
De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen 
informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.  



 35 

6.3.4 Personeelsraad  
Sinds het schooljaar 2018-2019 kent het Stella Maris College ook een personeelsraad i.o. De personeelsraad 
geeft invulling aan de zeggenschap die in een professioneel statuut beschreven wordt. 
Professioneel statuut Stella Maris College 

6.3.5 Leerlingenparticipatie  
De school heeft met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapraad leerlingenparticipatie 
vastgesteld. Naast het eerder genoemde leerlingenstatuut dient hiertoe per 1 juli 2017 de opgerichte 
leerlingenraad die periodiek overleg heeft met de schoolleiding. 

6.4 Communicatiemogelijkheden 

De website www.stellamariscollege.nl geeft uitgebreide informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. 
Het is een actuele site, waarop de roosterwijzigingen en het laatste schoolnieuws dagelijks te vinden zijn. 
Daarnaast hebben ouders, door in te loggen in het afgeschermde deel (in somtoday), inzicht in cijfers en 
absentie van hun zoon of dochter. Ook leerlingen hebben een eigen account. Alle informatie naar ouders en 
leerlingen verloopt digitaal. Mail wordt gestuurd naar de opgegeven e-mailadressen van ouders en leerlingen. 

6.5 Ouderavonden 

Er zijn verschillende soorten ouderavonden: 
• Informatie – en kennismakingsavonden: zie hiervoor de jaaragenda 2020-2021:  

Format jaaragenda 2020-2021 
• Deze avonden zijn in het begin van het schooljaar en tussentijds en er worden bepaalde thema’s behandeld, 

zoals de sector of profielkeuze, maatschappelijke stage, enzovoort. 
• Ouderavonden naar aanleiding van de resultaten: op deze avonden kunnen ouders individueel met de 

mentor spreken. Voor alle ouderavonden ontvangen de ouders een aparte uitnodiging via de mail. 
Inschrijven verloopt via het leerlingvolgsysteem of rechtstreeks in contact met mentor en/of vakdocent. 

6.6 Persoonlijke contacten 

Ouders en leerlingen kunnen zich voor persoonlijk contact altijd wenden tot de mentor. Zij zijn telefonisch 
bereikbaar op het algemene nummer van de betreffende locatie of via e-mail. Vakdocenten kunt u eveneens 
bereiken via het algemene nummer van de betreffende locatie. U kunt daar ook een boodschap achterlaten, 
zodat u zo snel mogelijk wordt teruggebeld. 
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7 Kwaliteitszorg  
Werken aan kwaliteit is onze dagelijkse zorg. Onze school wil zichzelf verder ontwikkelen, oog hebben voor 
onderwijskundige innovaties en voortdurend streven naar verbetering van haar kwaliteit. De kwaliteitsvisie sluit 
dan ook aan bij de verdere onderwijskundige ontwikkeling van de school. Op onze school werken we aan een 
systeem van kwaliteitszorg en aan een kwaliteitscultuur. Dit houdt in dat alle medewerkers, en vooral docenten, 
actief betrokken worden bij integrale kwaliteitszorg en dat we samen zorgdragen voor een professionele 
cultuur, gebaseerd op het Kwaliteitszorgplan en het Professioneel Statuut. De onderwijsinspectie gebruikt een 
waarderingskader voor een afgewogen oordeel over de opbrengsten van de school. Dit waarderingskader is het 
uitgangspunt voor het intern toezicht op de onderwijskwaliteit. Het Stella Maris College publiceert de meest 
relevante cijfermatige gegevens van de school op www.scholenopdekaart.nl. Ook de informatie van de 
onderwijsinspectie wordt hierin opgenomen. De school streeft naar een professionele cultuur gericht op 
duurzame kwaliteit. De concrete planning van het kwaliteitsbeleid wordt vastgelegd in het schoolplan, het 
kwaliteitsbeleidsplan en de kwaliteitskalender. 
 
Het volledig document Beleidsplan Kwaliteitszorg staat op onze website. 

7.1 Eindexamen resultaten 2019-2020  

Locatie Meerssen 
 

 
Locatie Valkenburg  

Leerweg aantal kandidaten geslaagd % 

BB 40 40 100 

KB 56 56 100 

(G)T  95 94 98,9 

 

7.2 Slagingspercentages Stella Maris College 2019-2020 

De slagingspecentages worden in januari 2021 door DUO gepubliceerd in Vensters voor Verantwoording. Zie 
website www.scholenopdekaart.nl. 

7.3 De onderwijsresultaten  

Ieder schooljaar beschikken wij over een rapportage van de inspectie van onderwijs. Hierin staan de resultaten 
per vak over meerdere jaren van zowel schoolonderzoeken / schoolexamens als centrale examens vermeld. 
Bovendien levert de inspectie ons het cijfermateriaal, dat de relatieve positie van onze school ten opzichte van 
andere scholen in het land duidelijk maakt. De inspectie brengt jaarlijks een “onderwijsresultatenkaart” uit waar 
u uitgebreide informatie treft over het presteren van de Nederlandse scholen. Deze resultaten worden tijdens 
een schoolbezoek door de inspecteur besproken met de schoolleiding en gerelateerd aan de rendement cijfers. 
De bevindingen van dit gesprek worden vermeld in een “Schoolbezoekverslag”. Door middel van ons 
“stappenplan” en in samenspraak met vaksecties en individuele docenten trachten wij onmiddellijk in te spelen 
op zaken, die in dit verslag naar voren komen. Zo proberen wij onze gedachte van voortdurende verbetering 
waar te maken. 

Leerweg aantal kandidaten geslaagd % 

havo 123 123  100  

vwo 90  90  100%  
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8 Buitenschoolse activiteiten  
Het Stella Maris College biedt leerlingen tal van buitenschoolse activiteiten aan, waarbij verschillende 
vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Wij proberen onze leerlingen een evenwichtige en harmonische 
vorming te geven. We bieden een gevarieerd programma van kunst, cultuur, sport en cursussen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan deelname aan het Model European Parliament, het schoolkoor, het bekende Cabaret, Stellan, 
diverse reizen en excursies en internationale contacten. 

8.1 Reizen en excursies 

Alle reizen en excursies hebben een educatief karakter en worden geheel in rekening gebracht aan de ouders. 
De reizen en excursies worden tijdig bekendgemaakt. Door een volledig ingevuld en ondertekende 
aanmeldingsformulier in te leveren, kunnen leerlingen inschrijven voor een reis/excursie. De kosten moeten bij 
definitieve inschrijving vooraf worden voldaan. De ouders krijgen hiervoor een digitale factuur. Restitutie van 
het geld is niet mogelijk. Leerlingen die niet deelnemen aan excursies of meerdaagse reizen, volgen zoveel 
mogelijk een alternatief schoolprogramma (zie verder hoofdstuk 9.5 verzekeringen).  
 
N.B. Leerlingen die niet deelnemen aan reizen en excursies volgen een onderwijsprogramma op school, waarin 
vergelijkbare opdrachten worden uitgewerkt als degene die hun jaargenoten op excursie krijgen aangeboden. 
Hierbij wordt er naar gestreefd om de inzet aan onderwijstijd voor de thuisblijvers in verhouding te laten zijn 
met die van de leerlingen op excursie. Bij meerdaagse excursies betekent dit een aangepast rooster, dat in de 
meeste gevallen meer uren op school voorschrijft dan het reguliere rooster. Zo voldoet de school ook voor de 
thuisblijvers aan de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd.  
 
Voor de reizen en excursies gelden duidelijke afspraken die met de leerlingen worden besproken voorafgaand 
aan de activiteit.  
 
Bij reizen en werkweken zullen ouders en leerlingen bovenstaande regels voor gezien en akkoord ondertekenen. 
 
Aansprakelijkheid 
In de Europese gemeenschap kunnen de begeleiders niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden 
voor eventueel drugsbezit van leerlingen indien de begeleiders hiervan niet werkelijk kennis dragen. Bij 
ontdekking van drugsbezit door buitenlandse autoriteiten zijn de consequenties dan ook direct voor de leerling. 
Bij overtreding van de afspraken met betrekking tot genotmiddelen wordt door de leiding streng opgetreden. 
 
Wanneer de ouders toestemmen in de deelname van hun zoon/dochter aan een reis en alle informatie over het 
programma en begeleiding hebben ontvangen, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de houding en het 
gedrag van hun zoon/dochter tijdens de reis. Bij ernstige misdragingen zal de begeleiding contact opnemen met 
de ouders. 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels en afspraken. Bovendien wordt verwacht dat 
zij medeleerlingen die zich niet aan de afspraken houden, ten goede proberen te beïnvloeden. Iedere 
deelnemer moet zich ervan bewust zijn, dat het zich niet houden aan de regels consequenties heeft voor 
zichzelf en de groep. 
 

8.2 Cultuur en Kunst 

Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw is het vak CKV een verplicht onderdeel van het lesprogramma, 
behalve op de gymnasiumafdeling, waar de culturele invulling van de vakken Grieks  en Latijn het vak CKV 
vervangt. Leerlingen nemen deel aan tal van culturele activiteiten. Ze gaan naar theatervoorstellingen, 
muziekuitvoeringen en bezoeken exposities. De reizen naar bijvoorbeeld Rome, Athene, Oxford, Valencia, 
Barcelona, Berlijn en Parijs hebben uiteraard een cultureel karakter en daarnaast een sociaal en recreatief 
karakter. 
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8.3 Debatteren 

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de debatclub. De leerlingen uit debatclub hebben de mogelijkheid om 
deel te nemen aan het Model European Parlement (MEP). Daarnaast neemt de debatclub deel aan enkele 
andere debatwedstrijden.  
 

8.4 Het cabaret 

Elk jaar wordt een groots opgezet cabaret georganiseerd waaraan vele leerlingen en medewerkers deelnemen. 
Deze traditie is inmiddels meer dan 50 jaar oud. Het cabaret is dan ook onlosmakelijk verbonden met het Stella 
Maris College: uniek, sterk sfeerbepalend, een leerschool voor het leven en een enorm bindmiddel tussen 
leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. In verband met de nadruk die er dit schooljaar 
ligt op het realiseren van de herstelopdrachten en de situatie die in Nederland ontstaan is na de verspreiding 
van covid19 is dit schooljaar nog niet geheel duidelijk hoe het cabaret vormgegeven zal gaan worden.  

8.5 Feesten 

Een enkele maal organiseren wij als de school een feest en alleen dán draagt de school daar de 
verantwoordelijkheid voor. De ouders ontvangen dan schriftelijk bericht van plaats, aanvang en sluitingstijd. 
Klassenfeesten vallen dus altijd buiten de verantwoordelijkheid van de school, ook als er docenten aanwezig 
zijn. Zie ook hoofdstuk 5.3.6 Regels en afspraken. 
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9 Schoolkosten  
De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’ 2009, die onder meer is 
opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op 
https://www.vo-raad.nl/zoeken/facet?q=gedragscode+schoolkosten&sort=relevance&commit=. 

9.1 Leermiddelen 

Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen 
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een 
vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor 
te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van 
inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten. Stella 
Maris College Meerssen-Valkenburg heeft een intern boekenfonds waaruit de boekenpakketten voor de 
leerlingen worden geleverd. De leerling hoeft zelf geen boeken te bestellen. De leerling kan aan het einde van 
de zomervakantie het boekenpakket op school komen ophalen. De leerling krijgt hiervoor een persoonlijke 
oproep maar voor de meest actuele informatie is het ook verstandig om de website van de school 
www.stellamariscollege.nl in de gaten te houden.  
 
Aan het eind van het schooljaar moeten alle leerboeken, projectboeken, antwoordboeken, tabellenboeken e.d. 
weer bij de school worden ingeleverd. De werkboeken zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Ze mogen 
beschreven worden en hoeven aan het einde van het schooljaar niet te worden ingeleverd. De leerling dient de 
aanwijzingen van de school omtrent het gebruik van de leermiddelen op te volgen. Verder dient de leerling 
zorgvuldig met de boeken om te gaan door onder andere de boeken deugdelijk te kaften. Indien de leerling 
schade toebrengt aan een of meerdere leermiddelen, dan wel verliest, zal de school de ontstane schade 
verhalen op de ouders van de leerling.  
 
Het boekenfonds is ook bereikbaar op boekenfondsmeerssen@stichtinglvo.nl. 
(Bij correspondentie graag naam en klas van de leerling vermelden). 
 
Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van 
de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het 
overzicht hieronder ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft. 
 

Door de overheid bekostigde lesmaterialen Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen 
• leerboeken, werkboeken, projectboeken en 

tabellenboeken, examentrainingen en 
examenbundels, eigen leermateriaal van de 
school, bijbehorende cd's en/of dvd's die 
een leerling in dat leerjaar nodig heeft; 

• licentiekosten van digitaal leermateriaal; 
• lesmateriaal van extra (keuze)vakken; 
• lesmateriaal voor leerlingen met een 

leesbeperking, zoals visueel gehandicapten 
en leerlingen met dyslexie. 

• atlassen; 
• woordenboeken; 
• rekenmachines; 
• agenda's; 
• schrift en multomap; 
• sportkleding; 
• pennen en dergelijke; 
• overall/labjas; 
• veiligheidsschoenen; 
• gereedschap; 
• excursies, introductiekamp, werkweken; 
• buitenlandse reizen. 

 
De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet 
stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van 
zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Sommige leermiddelen worden door de school 
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centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik 
van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen. De school 
informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij 
wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een 
vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan. 
 
Coördinatoren Boekverstrekking 
Locatie Meerssen 
Dhr. M. Coolen boekenfondsmeerssen@stichtinglvo.nl  
 
Locatie Valkenburg 
Dhr. D. Krewinkel d.krewinkel@stichtinglvo.nl 

9.2 Vrijwillige ouderbijdrage  

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die 
aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” 
genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet 
betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school 
gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. 
De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het 
ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. 
Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage 
 
De schoolleiding stelt na overleg met de medezeggenschapsraad voor ieder schooljaar de hoogte van 
de bijdrage vast én de bijzondere voorzieningen waarvoor de ouderbijdragen zijn bestemd. 
Betaling 
 
Na ondertekening van de Overeenkomst Ouderbijdrage dient de overeengekomen bijdrage uiterlijk 
op de vervaldag te worden betaald. Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige 
ouderbijdrage en de overige schoolkosten is als bijlage in de schoolgids op genomen. 
 
Zie bijlagen: 
Ouderbijdrage 2020-2021 brief voor alle leerlingen van het Stella Maris College 
Overeenkomst Ouderbijdrage 2020-2021 
Ouderbijdrage 2020-2021 Specificatie 
Brief Wis Collect 
 

9.3 Reglement schoolkosten  

Reglement schoolkosten Stella Maris College schooljaar 2020-2021. 
 
Omschrijving schoolkosten 
Op het Stella Maris College worden de volgende schoolkosten onderscheiden: 
• de kosten, verbonden aan door de school te organiseren activiteiten, excursies en reizen; 
• de kosten verbonden aan door de school zinvol geachte en wenselijke voorzieningen. 

 
Om deze schoolkosten te kunnen betalen, wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage 
is pas verschuldigd aan het Stella Maris College, nadat daarvoor een overeenkomst is afgesloten voor de met 
name genoemde leerling, die staat ingeschreven bij het Stella Maris College. 
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Overeenkomst 
Voor iedere ingeschreven leerling wordt aan diens wettelijk vertegenwoordiger of aan de leerling zelf indien 
deze meerderjarig is, een schriftelijke overeenkomst voor de verschillende schoolkosten over een bepaald 
schooljaar ter ondertekening aangeboden. In deze overeenkomst wordt aangegeven voor welke kosten ouders 
wensen te betalen. 
Na ondertekening van de overeenkomst is voor de betreffende leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger de 
verplichting ontstaan de overeengekomen bijdrage te betalen. De toelating van de leerling tot de school is niet 
afhankelijk van de betaling van de schoolkosten. 
 
Aanvang en einde overeenkomst 
De Overeenkomst Schoolkosten / Ouderbijdrage wordt telkens gesloten voor een heel schooljaar, lopend van 1 
augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. 

9.4 Tegemoetkoming in de studiekosten  

Ouders krijgen Kinderbijslag voor alle kinderen tot 18 jaar. Soms kunnen zij ook in aanmerking voor het kind 
gebonden budget. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid. Deze is afhankelijk van het 
gezinsinkomen en het aantal kinderen onder 18 jaar. Het kind gebonden budget hoeft niet aangevraagd te 
worden. De Sociale Verzekerings Bank geeft aan de Belastingdienst door wie Kinderbijslag ontvangt. Vervolgens 
onderzoekt de Belastingdienst het recht op (en het bedrag van) kind gebonden budget. 
 
Tegemoetkoming scholieren 
Leerlingen van 18 jaar en ouder die een voltijd opleiding volgen in het VO hebben recht op een basistoelage. De 
hoogte hiervan voor het schooljaar 2020-2021 is:  
• € 117,20 per maand voor thuiswonende leerlingen; 
• € 273,26 per maand voor uitwonende leerlingen. 

Afhankelijk van het inkomen van de ouders is een extra tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk. De 
maximale extra tegemoetkoming voor de leerlingen bedraagt maximaal € 82,64 per maand voor een onderbouw 
leerling en € 90,47 voor een bovenbouw leerling. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de 
ouders.  
• U dient zelf de tegemoetkoming aanvragen. 
• Alle aanvragen moeten drie maanden van tevoren en met de officiële formulieren worden ingediend (advies: 

aangetekend versturen). 
• Formulieren zijn te downloaden op https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-

tegemoetkoming-aanvragen.asp. 
• Als het belastbaar inkomen ten opzichte van het peiljaar met 15% of meer is gedaald, houdt DUO hier op uw 

verzoek rekening mee. Ouders kunnen dan vragen om naar een ander inkomensjaar te kijken. Dit heet een 
verzoek om verlegging van het peiljaar. U kunt dat verzoek indienen met het formulier Wijzigingen ouder. Dit 
formulier is te downloaden op https:/duo.nl/pacticulier/ouder/uw-privesituatie/wijzigingen-doorgeven.jsp. 

• Voor scholieren die in het tweede kwartaal 18 jaar worden en na de zomervakantie aan een opleiding starten 
waarvoor ze recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten hebben, geldt een 
overbruggingsregeling. Ze kunnen voor de periode 1 juli – start vervolgopleiding recht hebben op 
tegemoetkoming (zie duo.nl - toelichting aanvraagformulier tegemoetkoming scholieren). 

• Voor meer informatie zijn de schooldecanen beschikbaar. 
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9.5 Verzekeringen  

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de 
verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen, 
etc. 
 
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, tijdens 
het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken, stages, 
etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn 
medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum en onder 
nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt. 
 
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) afgesloten. 
Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden 
uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. 
 
Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel 
in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of 
ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering 
van de school worden aangesproken. 
 
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor 
bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot financiële administratie aan mw. A. 
Habets-Duijzings e-mail: a.habets @stichtinglvo.nl. 
 
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.  

9.6 Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen 

Voor meer informatie en het aanvragen van vergoeding van de vervoerskosten of van een vervoersvoorziening 
kunt u het daarvoor bestemde formulier opvragen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente 
Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ  Maastricht, telefoonnummer 043-350 54 54 of 043-350 54 55. Deze 
gemeente voert voor de gemeente Meerssen de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Meerssen uit. 
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10 Bijlagen/verwijzingen en draaiboeken  

10.1 Privacy 

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van 
deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie 
nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg 
kan worden geboden. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en ouders en draagt er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld. 
 
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon/leerling is de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Doel van de AVG is onder meer om ervoor 
te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens 
tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal verzamelen en verwerken 
indien daarvoor een gerechtvaardigd doel (zoals omschreven in de AVG) aanwezig is of indien de betrokken 
leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel in het 
aanmeldformulier ofwel in een separaat toestemmingsformulier uitvragen welke gegevens (denk bijvoorbeeld 
ook aan foto’s en filmopnames) dan vastgelegd mogen worden.  
 
De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO: 
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/. Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige leerling 
gegevens de school verzamelt en met welk doel. In de privacyverklaring staat omschreven welke rechten van 
betrokkenen er zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde gegevens inzien, wijzigen of 
verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt melden. 
 
Het College van Bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking leerling gegevens Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke leerling gegevens worden 
opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt 
aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in de 
zoekfunctie. 
 
Tot slot heeft het College van Bestuur een Informatiebeveiligings- en privacy beleid voor de Stichting LVO 
vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en privacy van de Stichting LVO en de bij 
haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke invoering van beveiligingsmaatregelen op 
het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan de implementatie van deze maatregelen wordt door een 
centraal team, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming, gewerkt. 

10.2 Het ordereglement 

Regels en afspraken zijn vastgelegd in het ordereglement. Naast algemene afspraken, die voor de hele school 
gelden, zijn er ook locatie gebonden. 
 

10.3 Leerlingenstatuut 

Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Het doel van een 
leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van de leerling te verduidelijken en te verbeteren. Het 
leerlingenstatuur wordt voor een periode van twee schooljaren vanstgesteld. Komend schooljaar wordt het 
leerlingenstatuut vernieuwd. 
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10.4 Klachtenregeling 

Eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Klachten kunnen betrekking 
hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op 
gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.  
 
Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau 
Op het niveau van de school bestaat er een voorfase klachtenbehandeling, die de mogelijkheid biedt tot 
afhandeling van een klacht op schoolniveau. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 
school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze 
worden afgehandeld. 
 
Afhandeling klachten op schoolniveau 
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op 
de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, 
dan wendt u zich tot de schooldirectie, door een email sturen naar info@stellamariscollege.nl, die uw klacht in 
behandeling neemt en een beslissing neemt. 
 
Afhandeling schriftelijke klacht 
De afronding van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de schoolleider aan de 
klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende 
klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt 
aangegeven op welke wijze dat is geschied. Als de klager het niet eens is met deze beslissing, zal de 
schooldirectie de klager wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie 
Stichting LVO. 
 
Klachtencommissie 
De Stichting LVO heeft een eigen onafhankelijke Klachtencommissie.  
Klachtencommissie Stichting LVO 
Postbus 143  
6130 AC Sittard 
 
De klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het 
schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op: 
http://www.stichtinglvo.nl/zoeken?q=afhandeling+klachten. 

10.5 Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding 

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een 
zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind 
uitoefent.   
 
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds 
gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is 
belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de regiodirecteur/locatiedirecteur waarin een 
tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. De 
school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een 
wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het 
gezag is daarin opgenomen. 
 
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als hiervoor 
omschreven informatie opvragen.  
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Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om de niet met 
gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan. Onafhankelijk hiervan 
kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar te informeren over belangrijke zaken over het kind 
of diens verzorging of opvoeding. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de 
regiodirecteur/locatiedirecteur. Op de informatieplicht aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering worden 
gemaakt als het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een 
eigen afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot 
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van 
informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit 
moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de 
informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie 
verstrekt. 
De Locatiedirecteur Stella Maris Meerssen  
Dhr. J. Hausmans is te bereiken op het volgende adres: Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen. 
 
De Locatiedirecteur Stella Maris Valkenburg 
Mw. B. Westera is te bereiken op het volgende adres: Keelstraat 1, 6301 XT Valkenburg. 

10.6 Meldingsplicht bij zedenmisdrijven 

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel 
heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat 
het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of 
geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen 
personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst 
is bij LVO.  
 
Wanneer het bevoegd gezag vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt het meteen in contact 
met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een 
dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag stelt de ouders van de 
betrokken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.  
 
Het protocol Seksueel misbruik en seksuele intimidatie is te vinden in de 
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 
 

10.7 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De school heeft een “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” opgesteld. Als wij een vermoeden 
hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan handelen wij 
zoals staat beschreven in deze Meldcode. 
 
Het protocol meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling is te vinden in de 
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 
 

10.8 Melden en registreren van incidenten en ongevallen 

Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en 
gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere 
werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten. 
 
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te 
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voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in 
beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de 
beroepspraktijk. 
 
Soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het 
schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna-
)arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen op de school op eenduidige 
wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s van leerlingen op de scholen. In de mentorles wordt 
aandacht besteed aan de regeling.  
 
De regeling melding en registratie incidenten kunt u vinden op  
https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/incidenten/ 
 
10.8.1 Wettelijke verplichte incidentregistratie  
 
Aan alle leerlingen en personeelsleden van Stella Maris College 
We streven naar een veilig leef- en leerklimaat voor iedereen. Daartoe is het nodig dat we ons houden aan de 
10 Gouden Regels. Daarnaast moeten we zicht hebben op incidenten en ongevallen. Het signaleren hiervan is 
een taak van ons allen. 
Neem de inhoud serieus tot je en help ons de scholen veilig te houden of nog veiliger te maken. Scholen hebben 
sinds 1 augustus 2012 een wettelijk verplichting incidenten te registreren. Ongevallen vallen weliswaar buiten 
de wettelijke definitie van een incident, maar ook voor ongevallen geldt, zeker wanneer die verzuim tot gevolg 
hebben, een meldingsplicht. Registreren is enkel mogelijk voor zover een incident of ongeval ook daadwerkelijk 
gemeld wordt.  
 
Het is daarom belangrijk dat iedere leerling en elk personeelslid goed op de hoogte is van wat onder een 
incident/ongeval verstaan wordt en waar het gemeld kan worden.  
 
Onder een incident wordt verstaan: 
• fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft; 
• fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn; 
• wapenbezit (onderscheiden naar vuur-steek- en overige wapens); 
• seksueel misbruik; 
• grove pesterijen; 
• discriminatie (onder meer naar ras, geslacht en seksuele geaardheid); 
• bedreigingen; 
• vernieling of diefstal van goederen; 
• drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop). 

 

Waar kan een incident/ongeval gemeld worden: 
Stella Maris College: 
Locatie Meerssen:  043-358 61 00 
Locatie Valkenburg: 043-609 81 11 
 
Meldingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de MR. De rapportages zijn vanzelfsprekend anoniem. 

10.8.2 Meldingsformulier van een incident of ongeval van LVO-Heuvelland. 
Ernstige ongevallen moeten gemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Er is sprake van een meldingsplicht 
arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet 



 53 

worden opgenomen. Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische 
lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer 
in een ziekenhuis wordt opgenomen. Poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname 
beschouwd. Voor dit soort ongevallen heeft LVO een ander en een uitgebreider meldingsformulier.  
 
De regeling melding en registratie incidenten kunt u vinden in de  
Bijlagen schoolveiligheidsplan SMC versie 19062020 
 
10.11.2 Meldingsformulier van een incident of ongeval van Stella Maris College 
Meldingsformulier van een incident of ongeval 

10.9 Leerlingenkluisjes 

Leerlingen kunnen gedurende hun schoolperiode een kluisje in bruikleen krijgen. Zij betalen tevens een borg (€ 
15,00). De school is niet aansprakelijk voor diefstal uit het kluisje.  
 
De locatiedirecteur is bevoegd is om de kluisjes onaangekondigd te laten openen als er een verdenking bestaat 
dat er spullen aanwezig zijn die in strijd zijn met de schoolregels. Opening van een kluisje vindt dan zoveel 
mogelijk plaats in het bijzijn van de leerling en een teamleider of locatiedirecteur. Op verzoek van de politie kan 
de directie toestemming geven tot het openen van kluisjes buiten aanwezigheid van de leerlingen. 
 
10.10 Convenant sponsoring 
In geval van sponsoring conformeert de school zich aan het "convenant scholen primair en voortgezet onderwijs 
en sponsoring”. Het convenant is te downloaden op www.rijksoverheid.nl. Dit betekent voor onze school in de 
praktijk dat er met betrekking tot het eindexamengala en andere leerlingenfeesten, het jaarboek en het cabaret 
materiele bijdragen of geldelijke bijdragen aanvaard kunnen worden met een maximum van €5000,- per 
activiteit. Voor alle overige situaties aangaande sponsoring moet de MR vooraf instemming verlenen. 
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Stella Maris College Meerssen-Valkenburg 
 
Postbus 81 
6230 AB  Meerssen 
info@stellamariscollege.nl  
www.stellamariscollege.nl 
 
 
Parallelweg 56 Keelstraat 1 
6231 CJ Meerssen 6301 XT Valkenburg aan de Geul 
Tel.: 043-358 61 00 Tel.: 043-609 81 11 


