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Week Tegen Pesten… 
Van 21 t/m 25 september vindt de Week Tegen Pesten plaats. Wij als school willen pesten absoluut 
voorkomen en gedurende het geheel schooljaar hebben wij hier al veel aandacht voor. De landelijke 
week is een moment waarop het onderwerp pesten extra aandacht krijgt. Onze anti pest 
coördinator, mevrouw Aline Gelders heeft alle docenten een speciaal  programma doen toekomen, 
passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de klassen. In elke klas zal het mentoruur volledig gewijd 
worden aan dit onderwerp.  
 

 

LOB… 
Loopbaan-oriëntatie is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Leren ontdekken waar je 

passie ligt en waar je gelukkig van wordt is van cruciaal belang bij het maken van een keuze voor een 

vervolgopleiding. Daarom starten wij al in  de onderbouw met de zogenaamde snuffeldagen. 

Leerlingen van leerjaar 1&2 lopen  een dag mee met een ouder of kennis om op die manier op een 

vertrouwde manier de eerste echte ervaringen op te doen met het werkzame leven en een beroep. 

De eerste snuffeldag vindt plaats op 29 september. De ouders van leerjaar 1&2 ontvangen de 

informatie van de mentoren van deze leerjaren, daarnaast wordt in de klassen uitgebreid gesproken 

over de invulling van deze dag.  

SOM… 
Somtoday heeft afgelopen weken veel landelijke storingen gehad. Daardoor heeft u als ouder 

regelmatig niet kunnen inloggen. De problemen zijn inmiddels bijna allemaal verholpen, zondag 13 

september worden de laatste werkzaamheden verricht, waardoor het systeem niet bereikbaar is van 

08.00-13.00 uur.  



Wat als een leerling ziek is… 
Momenteel hebben we geregeld te maken met leerlingen die thuis moeten blijven vanwege een 

verkoudheid of thuis zijn in afwachting zijn van een Corona test. Er worden dan lessen gemist en dat 

is jammer. We gaan komende week bekijken welke afspraken we gaan maken over hoe van thuis de 

lessen te volgen. Dat gaan we schoolbreed oppakken, zodat de afspraken voor iedereen helder zijn.  

Biologie… 
Op dit moment staat voor enkele uren een vacature biologie open. De lessen die de leerlingen tot nu 

toe gemist hebben worden op een later tijdstip ingehaald, zodat geen vertraging/achterstand wordt 

opgelopen. Wij verwachten komende week helderheid te hebben over de invulling van deze uren.  

Meerdaagse reizen… 
In verband met Corona hebben wij moeten besluiten alle meerdaagse reizen af te lasten. Dit beluit 

hebben we met pijn in ons hart genomen. We weten namelijk dat onze leerlingen erg uitkijken naar 

deze activiteiten. We hopen op begrip van alle ouders.  

 

KV1/CKV leerjaar 4  inhalen… 
 
KV1/CKV inhalen voor 4GL/TL: 
Alle leerlingen moeten nog de laatste opdracht van KV1/CKV inhalen. De docent (mevr. Wang) zal de 
opdracht die vorig jaar gegeven is nogmaals delen met de leerlingen. De leerlingen die deze opdracht 
al gemaakt hebben, kunnen deze inleveren. Degene die het niet hebben gemaakt, moeten het alsnog 
maken en inleveren. De opdracht moet uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 zijn ingeleverd. De opdracht 
moet uitgeprint worden ingeleverd bij de receptie (denk aan noteren van je naam).  
Enkele leerlingen moeten ook nog een andere opdracht inhalen die ze vorig schooljaar niet hebben 
ingeleverd. De leerling en ouders die dat betreft, krijgen hier een aparte mail over. 
Het is belangrijk om alle opdrachten van KV1/CKV afgerond te hebben en een voldoende te staan 
voor dit vak. Zonder het positief afronden van dit vak kan er namelijk geen diploma worden behaald. 
 
 
KV1/CKV inhalen voor 4BB en 4KB: 
De meeste leerlingen moeten nog één opdracht inhalen van KV1/CKV. Sommige leerlingen hebben 
meerdere opdrachten die ze moeten inhalen. De leerlingen en ouders krijgen volgende week een 
mail met de opdrachten die ingehaald moeten worden. Er kan al gestart met het maken van de 
opdrachten. Opdrachten die klaar zijn kunnen uitgeprint en ingeleverd worden bij de receptie (denk 
aan noteren van je naam). 
In de toetsweek zal een dag worden ingeroosterd voor het afronden van het vak KV1/CKV. Leerlingen 
die dan nog niet alle opdrachten af hebben, moeten deze dag op school komen werken totdat het 
wel af is. De leerlingen en ouders die dat betreft worden voor de toetsweek op de hoogte gebracht. 
De leerlingen die dus alles vóór vrijdag 20 november 2020 hebben ingeleverd en klaar zijn met 
KV1/CKV hoeven die dag in de toetsweek niet extra naar school te komen. 
Het is belangrijk om alle opdrachten van KV1/CKV afgerond te hebben en een voldoende te staan 
voor dit vak. Zonder het positief afronden van dit vak kan er namelijk geen diploma worden behaald. 
 

 
 
 

 



Belangrijke data jaarrooster 

September 

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 en zonnig weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


