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Info avond dyslexie… 
Op dinsdag 8 september vindt een informatie avond plaats voor de ouders van leerjaar 1 met 

betrekking tot dyslexie. Alle ouders van leerjaar 1 die een zoon/dochter hebben met de diagnose 

dyslexie hebben hiervan een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deze avond wordt verzorgd door 

onze dyslexie coach mevrouw Hoofs.  

 

Engels klas 4 GL/TL… 
De leerlingen van klas 4A, 4B en 4C krijgen dit schooljaar 1 lesuur Engels meer dan normaal. Dit 

lesuur wordt gebruikt door de docenten om eventuele achterstanden bij leerlingen weg te werken. 

Daarnaast krijgen de leerlingen kansen om enkele cijfers van leerjaar 3 te verbeteren. Iedere leerling 

gaat de leestoets van leerjaar 3 (ED02) herkansen. De docenten bieden de leerlingen hiervoor in de 

extra uren de benodigde ondersteuning aan. De leestoets is een belangrijk onderdeel, omdat dit ook 

een groot onderdeel is van het centraal examen. Naast deze herkansing, mag de leerling ook nog een 

keuze maken uit ED01, ED03 of ED04 om te herkansen. Dit wordt afgesproken met de docent.  

ED01: Toets Unit 1  weging 2x 
ED03: Toets Unit 1+2  weging 3x 
ED04: Toets Unit 2+3  weging 2x 
 

In oude examens staan veel teksten die als oefening door de leerling gebruikt kunnen worden. Via 

onderstaande link  zijn de oude examens en antwoorden te vinden: 

https://www.lyceo.nl/examentraining/engels/oefenexamens/ 

 

 

 

 

https://www.lyceo.nl/examentraining/engels/oefenexamens/


Namen, shamen & verspreiden van seksuele teksten en foto’s: het is strafbaar… 
Tijdens het mentoruur, tijdens de preventieweek praten we geregeld met leerlingen over de gevaren 

van social media. We hebben bericht ontvangen van de regionale politie dat er de laatste tijd meer 

meldingen komen van misbruik van social media. De politie heeft daarom dit bericht voor ouders en 

leerlingen opgesteld. Wij bespreken dit uiteraard ook binnen de klassen, maar willen u ook op de 

hoogte stellen van de inhoud van dit bericht.  

Het verspreiden van een seksuele foto van jouw klasgenoot. Het lijkt misschien wat onschuldig, maar 

dat is het absoluut niet. Er is de afgelopen tijd veel te doen rondom het fenomeen ‘sexting’. Zeker de 

afgelopen week. Wij hebben gezien dat de afgelopen dagen sexting beelden via social media zijn 

verspreid door leerlingen van diverse scholen. Dit kan en mag niet!  Buiten het feit dat het 

verschrikkelijk is voor degene op de beelden en de gevolgen enorm zijn, ben jij strafbaar als je beelden 

op social media, whatsapp of op welke manier dan ook verspreidt. Als jij je schuldig maakt aan het 

delen van zulke beelden, ga je grof de fout in. Dit wordt gezien als het verspreiden of in bezit hebben 

van kinderporno. Daarnaast zet je bewust iemand in een kwaad daglicht. Ook dit is strafbaar.  Naast 

dat je jouw leeftijdsgenoot door de modder haalt, denk ook aan alle anderen die bij een geval van 

sexting betrokken zijn. Houd daarbij ook in jouw achterhoofd: Een dader is pas een dader als hij voor 

de rechter is verschenen. Met het namen, shamen en outen van wie dan ook, kun je een onschuldig 

iemand voor het leven beschadigen. Wil jij dat op je geweten hebben? Denk ook eens hoe het is als 

iemand jou van iets beschuldigt dat je niet gedaan hebt of waar je niks aan kon doen. Wees dus wijs 

en ben je bewust van wat jouw gedrag met anderen doet. Zorg dat jij niet de fout in gaat en voorkom 

een straf.  

Namens de Politie Limburg 

 

Belangrijke data jaarrooster 

September 

08 Dyslexie avond leerjaar 1 

21 Anti pestweek 

21  Schoolfotograaf voor leerjaar 2 en alle leerlingen die afwezig waren in de eerste week 

29 Lob dag leerjaren 1 & 2 

29 Lesvrije dag leerjaren 3 & 4 

 

Ik wens u een fijn weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


