Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen
Meerssen, 18 september 2020

Inspectiebezoek
Zoals u weet heeft de inspectie in april 2019 het oordeel zeer zwak gegeven aan onze havo en
onvoldoende voor het vwo. Sinds mei 2019 is hard gewerkt aan het verbeteren van de
onderwijskwaliteit op onze school. De inspectie zou in eerste instantie in april terug komen voor een
zogenaamd herstelonderzoek, maar door Corona was dat toen helaas niet mogelijk. Dat onderzoek is
uitgesteld tot eind september en zal dus binnenkort plaatsvinden.
De school heeft in mei en juni 2019 een herstelplan geschreven en dat ook uitgevoerd. Docenten zijn
getraind, documenten zijn in orde gemaakt, lesbezoeken gepland en uitgevoerd, er is gewerkt aan de
kwaliteit. Al met al stevige interventies om zorg te dragen dat het onderwijs op Stella kwalitatief
gezien op orde is. De inspectie zal kijken of Stella de goede weg ingeslagen is en of ze vertrouwen
heeft in de voortgang van dit proces. We zullen u te zijner tijd uiteraard verder informeren over de
voortgang.
John Hausmans

Corona en VO protocol
Het bijgestelde protocol van het ministerie van OCW voor het voortgezet onderwijs is op 4
september verschenen. U vindt dit volledige protocol op onze website.
Er zijn kleine veranderingen ten opzichte van het vorige protocol.
Een paar punten willen we hier benoemen.
De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
 Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden..
 We schudden geen handen.
 We hoesten en niezen in onze elleboog.
 We zitten niet aan ons gezicht.
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:






Neusverkoudheid
Hoesten Moeilijk ademen/benauwdheid
Bij verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk of smaak
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de corona test
een negatieve uitslag heeft.
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Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis
en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Ouders/verzorgers worden hierover
geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover
geïnformeerd en naar huis gestuurd en ook hier wordt geadviseerd om zich te laten testen
indien zij klachten vertonen.
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar
huis en wordt geadviseerd zich te laten testen.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in
werking.
Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij
langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling
infectieziektebestrijding.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich laten testen.
Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende
persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen
bij Covid-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd.
Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 maar geen klachten heeft moet
72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn
voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt
en op deze wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur
(3 dagen) na de testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt
met de geteste wanneer dit het geval is. Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname
klachten ontwikkelen bij het personeelslid/leerling, dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook
huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste
risicocontact met het personeelslid/leerling.
Een personeelslid/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt
geadviseerd om zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.
Heeft het personeelslid/leerling koorts, verhoging of last van benauwdheid, dan moeten de
huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben.
Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden
dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine
gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. Scholen zullen, in overleg met
de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende de
quarantaineperiode. Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in quarantaine moeten indien
zij terug komen uit een oranje of rood gebied.
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Beslisboom corona voor leerlingen en ouders
We merken dat ouders soms niet goed weten wanneer hun kinderen wel of niet naar school mogen
i.v.m. klachten. Daarom hebben we een beslisboom gemaakt. Deze is als pdf bestand bijgevoegd.

Procedure ziekmelding leerling en gedurende de dag ziek naar huis
Het blijkt dat er enige verwarring bestaat over de procedure bij ziekmeldingen. Voor alle
duidelijkheid staat hieronder de juiste procedure beschreven:
Ziek melden
- Voor ziekmeldingen en verlofaanvragen zijn formulieren beschikbaar op de website die automatisch
naar afmelden@stellamariscollege.nl worden gestuurd. Graag voor 10.00 uur de gevraagde
informatie doorgeven .
- Indien mailen niet mogelijk is, kunt u de melding ook telefonisch doorgeven bij de receptie. Het
telefoonnummer is 043-3586100.
- Een ziekmelding wordt voor één dag in Somtoday geregistreerd. Voor elke dag dat de leerling
daarna nog ziek is, dient u de ziekmelding te herhalen.
- Bij leerlingen die langere tijd ziek zijn, kan er in overleg met de verzuimcoördinator een langere
periode in Somtoday geregistreerd worden. Is een leerling eerder beter, of langer ziek dan de
aangegeven periode, dan wordt u verzocht dit tijdig door te geven.
Ziek naar huis
-Leerlingen die op school ziek worden, kunnen zich bij de verzuimcoördinator afmelden. Voordat een
leerling ziek naar huis mag, dient de leerling eerst contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s).
Als de ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan en dit aan de verzuimcoördinator bevestigen door middel
van een sms, WhatsApp, mail of telefoongesprek, mag de leerling naar huis.

Onderwijs tijdens Corona
Onderwijs is na de zomervakantie weer opgestart. Weliswaar met bepaalde beperkingen die
verwoord zijn in het protocol opstart scholen voortgezet onderwijs.
We zien nu de situatie ontstaan dat personeel en ook leerlingen met bepaalde klachten thuis moeten
blijven totdat ze getest zijn.
Dat geldt ook als personeel en/of leerlingen in contact zijn geweest met mensen in hun omgeving die
klachten hebben en/of hadden.
Hoe gaan we dat opvangen?
- Als leerlingen thuis moeten blijven vanwege ziekte kunnen ze ook meestal niet werken. Dat
was de afgelopen schooljaren ook al zo. Als ze terugkomen naar scholen kijken ze met de
docent naar de stappen die gezet moeten worden om bepaalde zaken in te halen.
- Als leerlingen thuis moeten blijven omdat ze bijvoorbeeld wachten op de uitslag kunnen ze
wel aan het werk. In dat geval sturen ze uiterlijk op de lesdag voor 08.15 een mailtje naar de
docenten waar ze die dag les van hebben. Die kunnen hun dan via Teams een deel van de les
mee laten volgen, opdrachten klaar zetten en ook feedback geven op het werk dat verricht
is. Zo ontstaan weinig achterstanden en kan de leerling thuis ook werk verrichten voor
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school. Omdat de school vanwege de AVG niet mag doorvragen waarom leerlingen thuis zijn
hanteren we deze werkwijze en ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie ook bij de
leerlingen en ouders/verzorgers.
- Als docenten thuis blijven en werk kunnen verrichten zullen ze vervangers en leerlingen
instrueren zodat de leerlingen tijdens die lesuren aan het vak dat dan in het rooster staat
kunnen blijven werken.
Verder werken we momenteel aan een aantal scenario’s die we in werking kunnen zetten als de
situatie weer verandert. Als besmettingen onverhoopt mochten plaatsvinden overleggen we met de
GGD en zullen dan passende maatregelen nemen.
John Hausmans

Vacatures en lesuitval
De afgelopen weken is er in sommige klassen sprake geweest van lesuitval. Dit komt voort uit het feit
dat enkele collegae thuis zitten in afwachting op een coronatest of de testuitslag. Gelukkig is er tot
op heden geen enkele collegae positief getest.
Verder zijn we op zoek naar een docent scheikunde voor de derde klassen. Zodra we een passende
invulling hiervoor gevonden hebben, zullen we uiteraard de lessen gaan oppakken. De lessen
scheikunde in de derde klassen die tot op heden niet gegeven zijn zullen in periode 3 en 4 ingehaald
worden, zodat dit geen consequenties heeft voor de lestijden en het lesprogramma.
Voor de vervanging van enkele lessen tekenen en ckv wordt nog een oplossing gezocht. De sollicitatie
procedure loopt. Voor klas 5VWO geldt dat CKV slechts in één helft van het schooljaar gegeven
wordt. Oorspronkelijk stond dit voor clustergroepen 1 en 2 gepland in de eerste helft van het
schooljaar. Om echter de uitval zoveel mogelijk te beperken is dit vak voor genoemde clusters
verplaatst naar de tweede helft van het jaar.
De in de vorige nieuwsbrief genoemde vacature natuurkunde in de onderbouw is inmiddels vervuld
door mevrouw Dingelstad. Deze lessen vinden weer plaats volgens rooster.

Dakpanklassen
Ons bereikten wat vragen over de dakpanklassen in de onderbouw. Het betreft alle eerste klassen en
klas BR2A, BR2B, BR2C en BR2F.
In deze klassen wordt ons onderwijs in principe in eerste instantie aangeboden op het hoogste
niveau. Ook toetsen worden in eerste instantie tot aan de herfstvakantie op het hoogste niveau
afgenomen.
In de periode naar de leerling besprekingen van november toe kan er dan bepaald worden bij welke
leerlingen er een verdere differentiatie nodig is, zodat we tijdens de leerling besprekingen een goed
en helder beeld hebben en ons onderwijs daar eventueel op aan kunnen passen op individueel
niveau.

Flexibilisering van de onderwijstijd
In juli hebben we een mooie bijeenkomst gehouden met leerlingen, ouders en personeel en gekeken
naar de ervaringen met onderwijs in Corona tijd. Eerst volledig afstandsonderwijs en daarna een paar
weken in een hybride vorm. Vraag was wat we hiervan geleerd hebben en wat we kunnen gebruiken
in het vormgeven van ons onderwijs in de toekomst.
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Eén van de zaken die naar voren kwam was de flexibilisering van de onderwijstijd. Het is bekend dat
de tijd die leerlingen voor het verwerken van de leerstof nodig hebben verschilt per individu. En
overigens ook per vakgebied. Onderwijs dat georganiseerd wordt in vaste blokken van 50 minuten
speelt niet in op deze vraag naar flexibilisering. We gaan als school met dit thema aan de slag en
zullen kijken waar mogelijkheden zijn voor deze flexibilisering. Dat zal uiteraard per leerjaar en in de
onder- en bovenbouw/ tweede fase van elkaar verschillen.
John Hausmans

Hiaten
In de pers is veel aandacht geweest voor mogelijke hiaten die zouden kunnen zijn ontstaan bij
leerlingen door het afstandsonderwijs vanaf half maart. De overheid heeft daarom subsidies
beschikbaar gesteld voor het wegwerken van deze hiaten. Stella Maris heeft een aanvraag ingediend.
Ook in het kader van het komende inspectiebezoek hebben docenten zich een beeld gevormd van
deze mogelijke hiaten door middel van zogenaamde formatieve toetsen. Daarnaast zijn ook reeds
ideeën ontwikkeld over het wegwerken van eventuele achterstanden. De komende maanden zullen
we herstelprogramma’s gaan inrichten voor de leerling die dit aangaat.

Samenwerking met Valkenburg
Zoals bekend komen de leerlingen van Stella Maris Valkenburg komend schooljaar naar Meerssen.
We starten met een aantal trajecten die deze overgang moeten vormgeven. Het gaat dan om een
aantal interne zaken zoals de directiestructuur, structuur OOP, huisvesting. Het traject over missie/
visie van Stella Maris is een traject waar we ook ouders en leerlingen willen betrekken. Het is nu een
goed moment voor de school om stil te staan bij de vraag wat voor school willen we zijn? Wat stralen
we uit naar ouders en leerlingen en hoe zorgen we dat de school een vaste relatie heeft met de
omgeving. Met gemeente, bedrijven en de gemeenschap. Dit traject willen we afronden rond de
kerst. Zodat we daarna ook de tijd en ruimte hebben om deze missie/visie verder te concretiseren in
de wijze waarop we ons onderwijs willen vormgeven.
Som2Day
Het zal u niet ontgaan zijn dat Som2Day niet optimaal werkt. Dat ligt niet aan de school maar is een
probleem dat bij alle gebruikers van Som2Day speelt in het gehele land. Dat is uitermate vervelend
en uiteraard doet Som2Day er alles aan om de problemen die er zijn uit de wereld te helpen, maar
vooralsnog zijn de problemen nog aanwezig.

Berichten van school
We willen u er nogmaals op attenderen dat berichten die school verstuurd via twee kanalen bij u
binnen kunnen komen. Voor algemene berichten gebruiken we meestal uw emailadres en/of het
emailadres van de leerlingen. Berichten die kleinere groepen betreffen worden meestal via de SOMapp verstuurd. Aan leerlingen de vraag om ook regelmatig hun spam-box te controleren. Een aantal
leerlingen heeft hun mails van afgelopen week over de herkansingen niet gelezen, omdat deze in de
spam-box zaten.
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Berichten vanuit het decanaat:
Hieronder treft u informatie aan betreffende een LOB-activiteiten die de komende drie weken zullen
plaatsvinden.
HAVO4 – opstartactiviteit LOB

21 & 24 september

Op 21 of 24 september zullen alle leerlingen van havo4, behalve de doubleurs, deelnemen aan een
drie uur durende LOB-startactiviteit. Dit is de aftrap van de loopbaanoriëntatie en – begeleiding
HAVO4 en 5.
Tijdens deze sessie worden de leerlingen wegwijs gemaakt in de methode Studieloopbaanplanner.
Vervolgens ze begeleiding bij het opstarten van hun eigen oriëntatie op vervolgopleidingen.
Doubleurs krijgen een alternatieve opdracht, omdat zij de uitleg vorig jaar al gehad hebben.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de mail die via Somtoday aan zowel de leerlingen als de
ouders is verstuurd.
HAVO (4 &) 5 en VWO 5 & 6

voorlichtingsweek Studiekeuzelab

21 t/m 26 september

Als gevolg van de sluiting van de scholen
afgelopen voorjaar is duidelijk merkbaar dat een
deel van de leerlingen een poos stil gestaan heeft
in z’n oriëntatieproces op de vervolgopleidingen.
Helaas is het op dit moment nog steeds zo dat
vrijwel alle voorlichtingsactiviteiten online
plaatsvinden. Leerlingen die daar voor de
zomervakantie door afgeschrikt werden en dus
weinig aan hun oriëntatie hebben gedaan, zullen
nu toch in actie moeten komen. De huidige
situatie zou namelijk best wel eens tot in januari
kunnen duren. En dan is het met name voor de examenleerlingen erg kort dag om zich tijdig te
oriënteren (deadlines aanmelden hoger onderwijs: selectie-opleidingen 15 januari 2021 en nietselectie-opleidingen 1 mei 2021).
Gelukkig hebben, los van de online activiteiten van individuele instellingen voor hoger onderwijs, een
aantal organisaties een mooi aanbod voor de leerlingen ontwikkeld, waar u als ouders en de
leerlingen gratis gebruik van kunt maken.
Een daarvan willen we graag onder uw aandacht brengen:
Ter vervanging van de fysieke onderwijsbeurs in Eindhoven organiseert het team onderwijs- en
studiebeurzen dit jaar de online studiekeuzeweek STUDIEKEUZELAB. Deze vindt plaats van 21 t/m 26
september. Gedurende deze zes dagen kunnen ouders en leerlingen gratis gebruik maken van een
enorm aanbod van webinars. Deze webinars varieren van informatie over allerlei verschillende MBO,
HBO en WO-opleidingen, als ook over het keuzeproces, studeren in het buitenland en informatie
over diverse werkvelden. De voorlichtingen worden verzorgd door allerlei organisaties die zich
normaal in het beursgebouw van Eindhoven presenteren.
https://www.studiekeuzelab.nl/?gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFN9t7X__2dfaEC8Vg4J4BqdHM
oynlCFTJ9KNY5fkTTcAdOejeixS7BoCOhUQAvD_BwE
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Havo5 & vwo6 Webinar Studiefinanciering DUO

1 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 organiseert DUO, dienst uitvoering onderwijs, een webinar voor
aankomende studenten over de werking van studiefinanciering. U kunt zich hiervoor
gratis aanmelden.
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp
Havo5 & vwo6 Inschrijven Hoger Onderwijs via studielink

1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober kunnen examenleerlingen zich via de website www.studielink.nl
inschrijvingen voor hun vervolgopleiding in het Hoger Onderwijs. Alvorens de
aanmelding in orde te kunnen maken moeten leerlingen een Digid aanvragen.
Verkrijging hiervan duurt gemiddeld 5 werkdagen.
Over enkele weken zal het decanaat informatie verzorgen over het aanmeldproces waar de
leerlingen vervolgens in terecht komen.
Havo 4 & 5 en vwo 5 & 6 studiekeuze-event Zuyd Hogeschool

6 oktober 2020

Zuyd Hogeschool organiseert op 6 oktober van 19.00uur tot 21.30uur het online Studiekeuze-event
Met het online studiekeuze-event kun je je
oriënteren op de opleidingen van Zuyd en kun je
chatten met studenten of adviseurs. Je hebt zo de
mogelijkheid de verschillende interessegebieden
binnen Zuyd te verkennen. Ook kom je zo meer te
weten over studeren aan het hbo.
Dit event is bedoeld voor leerlingen die nog aan
het begin van keuzeproces zitten. Leerlingen die
de mogelijkheden binnen het Hoger Onderwijs
aan het verkennen zijn.
Wil je al wat meer weten over een bepaalde opleiding, dan raadt Zuyd Hogeschool je aan om de
Open Dagen in november te bezoeken.
Meld je aan via https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin het door jou samengestelde programma.
Ongeveer een uur voor het event begint, ontvang je voor iedere sessie waarvoor je je hebt
aangemeld een mail met een deelnamelink.
Havo5 Meet & Greet met studenten Zuyd Hogeschool

8 oktober 2020

Op donderdagochtend 8 oktober vindt een Meet & Greet tussen onze leerlingen van havo5 met
studenten van HS-Zuyd plaats.
Deze activiteit is bedoeld om leerlingen in havo5 voor te bereiden op de veranderingen die op hen af
komen bij de overstap van havo naar HBO.
We hebben die ochtend circa 15 studenten op bezoek die met de leerlingen in kleine groepjes in
gesprek gaan over een aantal onderwerpen die te maken hebben met het studeren aan het HBO.
Deze activiteit is niet bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met de inhoud van verschillende
studies. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld de studiewijze, manier van
onderwijs aanbieden, toetsing, financiën, sociale aansluiting, het keuzeproces, etc. etc. Het maakt
dus niet of leerlingen van plan zijn om naar Zuyd, Fontys of een andere instelling te gaan. En ook niet
of je denkt aan een voltijds of een duale opleiding.
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De overstap geldt straks voor iedereen.
Leerlingen ontvangen ongeveer een week voor deze activiteit gedetailleerde informatie en de
richtlijnen waarbinnen we deze activiteit gezien corona kunnen laten doorgaan.
Ouder van een leerling in leerjaar 3 of vwo4?
Het LOB-proces in leerjaar 3 starten we direct na de herfstvakantie op. U zult hier te zijner tijd meer
informatie over ontvangen.
Het LOB-proces VWO-bovenbouw wordt in februari voor de leerlingen in VWO4 opgestart.
Contactgegevens decanaat
Uw eerste contactpersoon is de leerlingbegeleider van uw zoon of dochter. Mochten er LOB-vragen
zijn, die in samenspraak met de leerlingbegeleider niet opgelost kunnen worden, kunt u terecht op
het decanaat.
V.Aussems
Decaan havo/vwo
v.aussems@stichtinglvo.nl
bereikbaar van maandag t/m donderdag
Stella Debate
Het debatteam is opzoek naar nieuwe debaters die nieuwe dingen willen leren en een leuk team
willen vormen!
Iedere week op dinsdag het 7e uur (14.30 – 15.20) komen we samen voor een debatles. In zo’n
debatles leren we nieuwe technieken en gebruiken we die kennis om debatten te voeren. Je leert op
deze manier nieuwe dingen die ook goed van pas komen in het dagelijks leven. De lessen zijn altijd
erg gezellig en we maken een hoop plezier.
Als debatteam hebben we ook leuke activiteiten. Zo hebben we jaarlijks een aantal wedstrijden waar
we aan mee doen. Vorig jaar februari hebben we mee gedaan aan Op Weg Naar Het Lagerhuis; een
landelijke competitie waarin debatteams het tegen elkaar opnemen en de finale op NPO wordt
uitgezonden. We hadden de eerste ronde (tegen de debatteams uit Limburg) gewonnen. Helaas zijn
de daaropvolgende rondes niet doorgegaan i.v.m. COVID-19. Dit jaar willen we het weer gaan
proberen, maar daarvoor hebben we jullie nodig.
Als je het leuk lijkt en een keer wilt proberen kun je altijd langs komen dinsdag het 7e uur in lokaal
124. Hopelijk zien we jullie snel bij de debatles!
Met vriendelijk groet,
De leiding van de debat groep.
Aandachtspunten voor bezoekers OLC en Mediatheek
Graag brengen wij onderstaande punten nog een keer onder de aandacht van alle leerlingen.


Houd 1,5 meter afstand t.a.v. medewerkers mediacentrum/OLC
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Voor docenten die leerlingen sturen of met hun leerlingen in het OLC willen werken geldt:
alleen op afspraak via Marianne van Oerle of Marius Coolen
Als je gebruik maakt van het OLC blijf je het hele lesuur!!!
Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op
Volg de bewegwijzering en loop niet kriskras door het OLC
Gebruik alleen computers en tafels die daarvoor aangewezen zijn. Zijn ze allemaal bezet, dan
vragen we je om op een ander tijdstip terug te komen.

We rekenen op de medewerking van leerlingen en docenten.
Alvast dank hiervoor.
Medewerkers en vrijwilligers OLC en Mediatheek
Openingstijden OLC: dagelijks 8.30 – 16.30 uur
Openingstijden Mediatheek: dagelijks 8.30 – 16.00 uur
Ouderraad
Beste ouders,
Stella Maris zit in een periode van wederopbouw en is volop in ontwikkeling. Wij roepen daarom
ouders op om zich te melden als lid van de Ouderraad.
De Ouderraad verwelkomt graag ouders die een bijdrage willen leveren aan een goed leer- en
leefklimaat voor hun kinderen op het Stella Maris College. Meedenken en -praten vanuit een actieve
positie, om zo te fungeren als klankbordgroep van de locatieleiding. Aan bod komen naast
ontwikkelingen die direct te maken hebben met het onderwijs ook onderwerpen die te maken
hebben met de sfeer en veiligheid op school.
De Ouderraad komt ca. elke zes schoolweken met de locatiedirecteur bijeen; de bijeenkomsten
duren ongeveer twee uur.
Wij streven naar een gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle afdelingen van de school – vmbo,
havo en vwo/gymnasium, onderbouw en bovenbouw – als ook een evenredige participatie van
moeders en vaders.
Meld je aan via www.ouderraadmeerssen@stichtinglvo.nl!
Hartelijke groet,
Ouderraad Stella Maris Meerssen
Chantal Klinkers
Erik Minten
Ghislaine Niessen

Jean-Paul van Velzen
Ron Hendricks
Sylvie Meijer-Launay

Namen, shamen & verspreiden van seksuele teksten en foto’s: het is strafbaar!
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 onze school. 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 verspreid. Als jij je

9

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
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