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Bereikbaarheid SOM…     

De cijferoverzichten zijn nog steeds niet inzichtelijk voor ouders in Somtoday. Dit heeft te maken met 

een nog niet afgeronde landelijke update door de leverancier. U ontvangt een bericht wanneer de 

update afgerond is. Onze excuses voor het ongemak. 

Inschrijven keuzevak voor leerjaren 3 & 4 Basis en Kader…                                                                                                                             

Binnenkort gaan alle leerlingen van 3KB/BB, 4KB/BB en 4GL een nieuw keuzevak kiezen voor periode 

twee. Deze periode start op 7 december. We starten tijdig met inschrijven volgens onderstaand 

schema:  

08 t/m 12 oktober Inschrijving keuzevak periode 2 op stage 

14 t/m 15 oktober Inschrijving keuzevak periode 2 op school 

 

Vanaf 2 oktober kan de leerling het totaaloverzicht in It’s Learning vinden onder het vak: 

Inschrijvingen keuzevakken  

De leerlingen kiezen 1 keuzevak voor periode 2. Dit kan een stageplek zijn of een keuzevak op school, 

niet beiden! 

Inschrijving stage: De leerling stuurt een aanvraag met goede motivatie naar mevrouw Dols 

(j.dols@stichtinglvo.nl) en meneer Grond (r.grond@stichtinglvo.nl). 

Uiterlijk 13 oktober krijgt de leerling een bericht of de stage goedgekeurd is en er nog plek is.  

Wil je een grote kans maken? Zorg dat je dan ook een goede motivatie geeft! 

Inschrijving keuzevak: Via het vak Inschrijvingen keuzevakken in It’s Learning, kunnen de leerlingen 

op 14 oktober vanaf 18.00 uur inloggen en hun keuze doorgeven. Als leerlingen op 16 oktober nog 

niet ingevuld hebben, zullen wij hen een plek toewijzen. 

Aan ouders vragen wij om deze data te noteren en thuis te bespreken waar de leerling zich voor gaat 

inschrijven. Houd hierbij altijd een 2e keuze achter de hand. 

Dhr. R. Grond. 
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Belangrijke data jaarrooster 

September 

29 Lob dag leerjaren 1 & 2                                                                                                                           

29 Lesvrije dag leerjaren 3 & 4 

Oktober 

06 30 minuten rooster 

12 CKV dag leerjaar 3 

13 30 minuten rooster 

19  Herfstvakantie 

 

Ik wens u een fijn weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


