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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 2 oktober 2020 

 

 
 
Inspectiebezoek 
 
Op 22 en 23 september heeft de inspectie van het onderwijs de school bezocht. Dit herstelonderzoek 
vond plaats vanwege het gegeven dat de havo afdeling van Stella Maris in mei 2019 als zeer zwak 
werd beoordeeld. Daarna is een herstelplan gemaakt en uitgevoerd dat ervoor moest zorgen dat de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterde. Dat is gelukt. De inspectie heeft nu geconstateerd dat er 
grote stappen gezet zijn en dat de kwaliteitscultuur, kwaliteitszorg en de professionele cultuur op 
orde zijn. Daarnaast heeft de school veel energie gestoken in de verbetering van het didactisch 
handelen en het zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen. Ook daar heeft de inspectie stevige 
verbeteringen geconstateerd. Dat is goed nieuws. Het definitieve rapport van de inspectie laat nog 
even op zich wachten. Als dat verschijnt zullen we u dat uiteraard laten weten. 
 
John Hausmans 

 
 
Corona en onderwijs 
 
In deze nieuwsbrief wordt apart aandacht geschonken aan de ventilatie op school. Daarnaast hebben 
we uiteraard te maken met andere zaken die in dit verband onze aandacht blijven vragen. We 
hebben een aantal scenario’s ontwikkeld die we nu verder gaan concretiseren. Zodat we voorbereid 
zijn als we moeten gaan opschalen doordat (te) veel mensen thuis moeten blijven of doordat de 
overheid maatregelen neemt die ook onderwijs gaan treffen. We hebben tevens een crisisteam 
samengesteld dat vanaf nu iedere week bij elkaar komt en kijkt wat we moeten gaan regelen. 
Gelukkig kunnen onze medewerkers nu snel getest worden maar moeten soms toch enige dagen 
thuis blijven voordat ze op school weer aan het werk kunnen. We kijken nu of we een aantal 
externen kunnen aantrekken voor het vervangen van die lessen. De docent die wel thuis moet blijven 
maar niet ziek is kan via streaming de klas instructies geven en de klas aan het werk zetten.  
Zo ontstaan drie vormen van onderwijs: op school, online en in een hybride vorm. We zijn nu gestart 
om deze verder te concretiseren en zullen u daarover binnenkort verder informeren. 
Zoals u ook in de maatschappij en politiek merkt is het noodzakelijk om op korte termijn maatregelen 
te nemen . Dat vraagt enige flexibiliteit en creativiteit en soms zijn de zekerheden van vandaag 
morgen weer onzeker. We blijven u informeren en als u vragen mocht hebben laat het ons dan 
weten. 
 
John Hausmans 

 
 

Bericht van ministerie OCW 
 
Dringend advies voor gebruik mondkapjes in het V(S)O per 5 oktober 
In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten 
de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent 
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niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten 
kan het mondkapje af. 
Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het 
praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van 
de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen). 
 
Leerlingen met beperking 
Bij leerlingen met een beperking en/of zorgbehoefte, die sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of 
gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 
meter afstand niet gehanteerd kan worden. 
 
Verplicht 
Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze  vast in 
het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschap moet instemmen. 
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging 
daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te 
hoesten en thuis te blijven bij klachten. 

 
 
Ventilatie schoolgebouw 
 
Zoals u weet  is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding 
van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op 
Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig 
op orde te krijgen. Landelijk is met alle scholen afgesproken dat de ventilatiesystemen voor 1 
oktober getoetst worden aan het bouwbesluit 2012. Hierbij laten we aan ouders, leerlingen en 
medewerkers weten wat de stand van zaken is .  
Wij hebben de ventilatie onlangs laten controleren door een erkende installateur. Onze school blijkt, 
op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen die staan in het bouwbesluit van 2012, mits we 
continu ventileren en regelmatig spuien door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.  
Daar waar uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden deze inmiddels 
opgepakt.  
 
Aerosolen 
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote 
druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de 
zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan 
ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke 
mate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM 
adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en 
luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. 
 
Een gezond binnenklimaat 
Los van het feit dat de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het coronavirus 
wetenschappelijk niet is aangetoond, blijft ventileren belangrijk voor het creëren van een gezonder 
binnenklimaat in de klas. Om te zorgen dat onze leerlingen in zo’n gezond mogelijk gebouw kunnen 
leren en werken, blijven we aandacht houden voor ventilatie en voor de hygiëneregels. We zorgen 
voor ventilatie in klaslokalen, maar ook in ruimten zoals de aula, gymzalen, mediatheek, etc. 
 

- We blijven zoveel mogelijk ventileren door de ramen en deuren open te zetten; 
- We zetten ramen en deuren waar mogelijk ruim voor de les en tot ruim na de les (tegen 

elkaar) open; 
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- We laten de ventilatieroosters open; 
- Waar mogelijk laten we de mechanische ventilatiesystemen op de hoogste stand werken; 
- We laten de mechanische ventilatiesystemen waar mogelijk ruim voor de lessen en tot ruim 

na de lessen draaien; 
- Recirculatie van systemen is uitgeschakeld; 
- Ventilatie door (zwenk)ventilatoren gebeurt niet; 
- Lokalen waarbij de ventilatie niet gegarandeerd is, blijven buiten gebruik. 

 
Natuurlijk blijven de hygiëneregels op school van kracht en zijn we samen verantwoordelijk voor een 
zo laag mogelijk besmettingsrisico.  

- Leerlingen blijven op 1,5 meter afstand van volwassenen; 
- Volwassenen blijven op 1,5 meter afstand van elkaar; 
- We wassen regelmatig en grondig de handen, niezen/hoesten in de elleboog; 
- Bij klachten kom je niet naar school: 

bekijk de beslisboom van het RIVM ‘Thuisblijven of naar school/werk?’. 
 

Herfst en winter 
Door de ramen en deuren vaak tot continue tegen elkaar open te zetten, wordt het wel kouder in de 
klassen. We zorgen ervoor dat de verwarming hoger gezet wordt in het gebouw, zodat warme lucht 
zich vermengt met de koudere lucht. We vragen leerlingen voldoende warm gekleed naar school te 
komen. Neem een (extra) trui en sjaal mee.  
We begrijpen dat we de komende tijd met veel praktische zaken rekening moeten houden in verband 
met de aanwezigheid van het coronavirus in onze samenleving. Dat is niet altijd fijn, maar door op 
school ons aan de regels te houden voor ventilatie en hygiëne zorgen we ervoor dat het risico op 
onze school zo klein mogelijk is. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Vragen? 
Hebt u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met 
veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die 
u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie. 
 
John Hausmans 

 
 
Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona 
 
Scholen in het voortgezet onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar geen eindrapportcijfers 
van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en 
met 15 januari 2021. Dit hebben de VSNU en VO-raad afgesproken om ook in tijden van corona 
zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale 
selectie. 
 
Een aantal wo-bacheloropleidingen weegt in de decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers 
uit voorexamenjaren mee en vraagt in de procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo 
eindrapportcijfers. In het afgelopen schooljaar echter, is het genereren van voldoende, en daarnaast 
ook voorspellende, cijfers op veel scholen door de coronacrisis anders gelopen. Zowel de decanen 
(VvSL) als de VO-raad, ontvingen voor de zomer van scholen, ouders en leerlingen berichten dat een 
flink aantal scholen de eindrapportcijfers voor scholieren die in schooljaar 2019-2020 in 5 vwo zaten, 
niet of slechts gedeeltelijk konden opleveren vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19, 
en het onderwijs en toetsen op afstand. Sommige leerlingen hadden geen cijfers, anderen alleen tot 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk
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maart en weer anderen hadden weliswaar cijfers behaald in de laatste periode, maar niet altijd 
volgens het volledige PTA.  
 
De VSNU, de VvSL en de VO-raad hebben daarom voor deze groep leerlingen gezocht naar een 
oplossing die zoveel mogelijk gelijke kansen zou bieden voor alle leerlingen die deelnemen aan de 
decentrale selectie in deze uitzonderlijke situatie.   
De VSNU heeft, na ruggenspraak met de VO-raad, met de verschillende opleidingen de volgende 
afspraken gemaakt: ‘Als middelbare schoolcijfers een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus 
fixus-opleidingen of andere selectieve opleidingen, dan wordt in 2021 voor het cijfermatige deel van 
de selectie niet de 5 vwo eindrapportcijfers als ijkpunt genomen, maar de behaalde cijfers van het 
schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 15 januari in 

het examenjaar.’  
 
John Hausmans 

 
 

Berichten vanuit het decanaat 

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.  

 

VWO5 – voorlichting selectieproces Hoger Onderwijs    6/13 oktober 2020 

Dinsdagochtend 6 oktober (groep AUJ en HAD) en 13 oktober (groep MIB en MES) krijgen de 

leerlingen van vwo5 tijdens het mentoruur voorlichting over de wijze waarop het selectieproces in 

het Hoger Onderwijs georganiseerd is.  

 

 

https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event
https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event
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HAVO5 – Meet & Greet geannuleerd      8 oktober 2020 

Vanwege de aangescherpte RIVM-richtlijnen zijn we genoodzaakt de Meet & Greet van Zuyd 

Hogeschool  te  annuleren. We kunnen op dit moment niet het risico nemen voor alle partijen om 

Zuyd studenten samen te laten komen met leerlingen in speeddatesessies.  

Dit besluit is genomen na uitgebreid overleg tussen deelnemende VO-scholen in 

Maastricht/Meerssen en het management van Zuyd Hogeschool. 

Voor leerlingen is de Meet & Greet een laagdrempelige LOB activiteit om vragen te stellen aan 

Zuydstudenten over het studeren aan het hoger onderwijs. Als alternatief op korte termijn is het 

Studiekeuze Event op a.s. dinsdag 6 oktober van 19.00-21.30u . Tijdens dit online event zijn er 

domeinpresentaties te bekijken en er is ook een mogelijkheid om te chatten met studenten.  

Hierboven, onder het kopje ‘Studiekeuze-event Zuyd Hogeschool’ staat te lezen hoe leerlingen zich 

hiervoor kunnen aanmelden. 

VWO6 - Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona 

Selectie- en fixus-opleidingen gebruiken onder normale (niet-corona) omstandigheden vrijwel altijd 
de gemiddelde SE-cijfers bij de overgang van V5 naar V6 in hun selectieprocedure.  
Doordat het erg van school tot school verschilt of er in corona-tijd schoolexamens zijn gemaakt, zijn 
deze overgangsgemiddeldes van de scholen niet allemaal gelijkwaardig. 
Om die reden is landelijk afgesproken dat dit jaar de gemiddelde SE-cijfers per 15 januari worden 
gebruikt in de selectie. 
We zullen op school er voor zorgen dat jullie te zijner tijd allemaal een document krijgen dat jullie 
voor deze selectie-eis kunnen gebruiken. 
Hieronder staat uitgelegd wat meetelt in dit gemiddelde. 
 
Bron https://www.vo-raad.nl/nieuws/aanleveren-cijfers-decentrale-selectie-wo-anders-door-corona 

‘Het genereren van de schoolcijfers die gebruikt worden bij de Decentrale selectie/Numerus Fixus 

toelating voor studiejaar 2021-2022 laat zich als volgt samenvatten:  

Het gemiddelde SE-cijfer dat gebruikt wordt bij de decentrale selectie numerus fixus-opleidingen 

2021-2022 komt tot stand uit alle en uitsluitend die PO’s en kennistoetsen die samen de SE-lijst 

vormen, per vak, in één decimaal. Het gaat dus om ALLE betreffende cijfers uit vwo-4, 5 en 6, tot en 

met 15 januari 2021. 

Niet elke toets telt mee. Alleen de toetsen die onderdeel zijn van het PTA dus.’ 

Valerie Aussems 

 

Mededelingen Bovenbouw 

- Bovenbouw – PTA’s en examenreglement 
De PTA’s en het examenreglement zullen op de website worden geplaatst. Hierin staat alle 

informatie omtrent de toetsen die meetellen voor het examendossier. De leerlingbegeleider zal deze 

documenten doornemen met de leerlingen. De documenten zijn op de website te vinden onder het 

kopje: Leerlingen (klik op: PTA, kies vervolgens de betreffende afdeling).  

De bijbehorende link is: https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/ 

 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/aanleveren-cijfers-decentrale-selectie-wo-anders-door-corona
https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/
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- Bovenbouw – inhaalmoment herkansingen 
Op dinsdag 13 oktober is het inhaalmoment voor de leerlingen die in september niet hebben kunnen 

deelnemen aan de herkansingen. De betreffende leerlingen zijn deze week door het 

examensecretariaat via een bericht in Somtoday op de hoogte gesteld. 

- Bovenbouw – toetsrooster Toetsweek 1 
Het toetsrooster volgt zo spoedig mogelijk. Deze informatie zal op de website worden geplaatst 

onder het kopje: Leerlingen (klik op: Rooster, kies vervolgens: Toetsroosters).  

De bijbehorende link is: https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/rooster/toetsroosters/ 

 

Invulling lessen CKV en Tekenen 
 
Vanaf komende week is er weer invulling gevonden voor een aantal uren Kunst. De lessen tekenen 
van Havo4 zullen dan verzorgd worden door mevrouw Grooten. Voor de lessen CKV van VWO4 zal de 
heer Kroese zorg gaan dragen. We hebben er alle vertrouwen in dat mevrouw Grooten en de heer 
Kroese dit voortvarend zullen oppakken. 
De lessen tekenen voor de atheneum 3 klassen zullen gebundeld worden en als blokuur terugkomen 
in de tweede helft van het schooljaar. Op deze manier hopen we de uitval van de afgelopen weken te 
kunnen compenseren. 

 

Check5 

 
Check5 biedt dit schooljaar ook weer huiswerkbegeleiding, bijles, studiecoaching, 
examenbegeleiding en examentraining aan. De begeleiding is voor leerlingen van alle 
niveaus vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar. 
 
Met huiswerkbegeleiding werkt uw kind minimaal 3 middagen per week aan het plannen en 
maken van huiswerk. Vooraf vindt er een persoonlijke intakegesprek plaats en uw kind 
maakt in de eerste week van de begeleiding een (gratis) studievaardigheden- en 
motivatietest. De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de inhoudelijke begeleiding. 
Onze begeleiders focussen op het aanleren van duurzame studievaardigheden: plannen, 
structureren, herhalen en reflecteren. We werken hierbij met onze eigen Leren Leren©-
methode, ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University. We streven ernaar om tijdens 
de huiswerkbegeleiding het maak- en leerwerk volledig af te ronden. Dat geeft rust thuis. 
 
Heeft uw kind moeite met een specifiek vak? Dan biedt bijles de oplossing. Bijles is één-op-
één vakinhoudelijke ondersteuning van een vaste begeleider die extra uitleg geeft en helpt 
bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Uw kind leert om zelfstandig en 
gestructureerd te werken, waardoor het zelfvertrouwen groeit, de resultaten verbeteren en 
de leerachterstand verdwijnt. De voortgang van uw kind wordt bijgehouden in een online 
leerlingvolgsysteem: zo weet u precies wat het effect van de begeleiding is. 
 
Even voorstellen. 
Het team bestaat uit een groep enthousiaste begeleiders met ieder hun eigen kwaliteiten. 
De vestigingscoördinator Lisa Muijers leidt dit team en de vestiging. Zij onderhoudt ook het 
contact met mentoren, docenten en andere betrokkenen binnen de school. Op die manier 
werken we samen met de school aan het verbeteren van de schoolresultaten van leerlingen. 

https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/rooster/toetsroosters/
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De vestiging van Check5 bevindt zich in het schoolgebouw van Stella Maris en is dagelijks 
open van 14.30 uur tot 18.00 uur. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met de 
vestigingscoördinator via 06-31631379 of lisa.muijsers@check5.nl 

 
 
Uitstellen HB- Lezing van Exentra 15 oktober 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Helaas moeten wij, door de aangescherpte Coronamaatregelen van de regering, de HB-lezing van 
Exentra op 15 oktober aanstaande voor ouders / verzorgers uitstellen tot een nog nader te bepalen 
datum. ( Dit hangt natuurlijk samen met de ontwikkeling van Corona en de beschikbaarheid van 
Exentra). Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar het is op dit moment niet anders.  
Hopelijk mogen we u ontmoeten, wanneer de lezing wel georganiseerd mag worden.  
 
Vriendelijke groet, 
Bert van Doorn  
Angelo Harings 
Coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid. 
 

 
 
Leefregels en sanctiebeleid Stella Maris College 
 
Bijgevoegd ontvangt u het document Leefregels en sanctiebeleid. 

 
 
 


