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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 9 oktober 2020 

 

 

 
 
Mondkapjes met ingang van maandag 12 oktober verplicht 
 
Met ingang van maandag 12 oktober zijn op onze school zowel voor leerlingen, personeel als 
bezoekers mondkapjes verplicht. We hebben het dringend advies van de overheid omgezet in een 
verplichting omdat we zien dat te weinig mensen mondkapjes gebruiken. Dit besluit is genomen na 
overleg met de leerlingenraad en medezeggenschapsraad en zij steunen deze verplichting van harte. 
De enige uitzondering die we maken is dat leerlingen, personeel of bezoekers die vanwege  medische 
redenen geen mondkapje mogen dragen dat ook niet hoeven. Leerlingen geven dit aan bij hun 
teamleider. 
 
De mondkapjes zijn verplicht in de aula en in de gangen. 
Leerlingen mogen de kapjes afzetten zodra ze in de klas, aula of OLC op hun plaats zijn gaan zitten. 
De regel is dus vrij eenvoudig, als je loopt heb je een mondkapje op, als je zit hoeft dat niet. Op het 
buitenterrein geldt die verplichting niet. 
 
Als leerlingen een mondkapje vergeten zijn kunnen ze een kapje kopen bij de receptie of in het OLC. 
De kosten zijn dan €1,- per kapje. De opbrengsten gaan naar een goed doel.  
Het gebruik van mondkapjes is een aanvullende maatregel op de bestaande regels. Bij klachten blijf 
je thuis en laat je je testen, blijf de handen wassen en hoest en nies in de ellenboog. 
Daarnaast handhaven we de uitgezette looproutes in het gebouw. 
 
We zien de cijfers oplopen en de onrust toenemen. We willen voorkomen dat ook dit schooljaar de 
deuren weer een tijd gesloten moeten worden. We denken dat deze verplichting een bijdrage kan 
leveren aan de verdere verspreiding van het virus en willen iedereen alvast bedanken voor de 
handhaving. 
 
John Hausmans 
Rector Stella Maris College Meerssen 
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Bevorderen leefklimaat 

De laatste weken hebben we op school last van allerlei incidenten die zorgen dat het leefklimaat 
minder wordt. Dat is vervelend voor iedereen, nog afgezien van de kosten die we maken om zaken 
weer te herstellen. We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen en afspraken 
die we al gemaakt hebben ook aan te scherpen. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt hebben 
we ook een prettig leef- en leerklimaat en dat is voor iedereen beter. Het sanctiebeleid is toegevoegd 
aan de vorige nieuwsbrief. Dat is ontwikkeld omdat het ook duidelijk moet zijn wat er gebeurt als 
men zich niet aan de afspraken houdt. Als alles goed gaat en iedereen zich gewoon ‘’normaal’’ 
gedraagt hoeven we ook geen sancties te treffen en dat is ook de inzet van de school. 
 
We willen u graag informeren over een aantal zaken die we als school gaan nemen. 
 

- We richten twee grotere ruimtes in die gebruikt kunnen worden bij lesuitval, namelijk het 
domein op de eerste verdieping voor de onderbouw en de optopping voor de bovenbouw, 
We hebben tevens gezorgd voor extra menskracht voor het toezicht; 
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- We zorgen dat leerlingen in pauzes en bij lesuitval alleen in de aula of het OLC terecht 
kunnen en staan niet toe dat ze elders in het gebouw verblijven; 

- We sluiten een aantal buitendeuren; 
- We gaan de komende vier weken meer inzet plegen voor het surveilleren; 
- Op het einde van de les wordt het lokaal netjes opgeruimd; 
- We stellen mondkapjes verplicht; 
- We hanteren de looproutes die in het gebouw uitgezet zijn. 

 
 
Corona en onderwijs 
 
We werken met zijn allen hard aan maatregelen die genomen moeten worden om het Corona virus 
te bestrijden. Deze maatregelen verschillen van dag tot dag en het is afwachten wat de volgende 
stappen zullen zijn. Ook docenten zijn soms thuis omdat ze verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten. 
Gelukkig worden ze nu snel getest en hebben ze de uitslag vaak binnen een dag waardoor ze de dag 
erna weer naar school kunnen komen. 
 
Mondkapjes hebben we verplicht gesteld. Voor leerlingen die thuis zitten zorgen we dat het 
onderwijsproces door loopt. We hebben scenario’s uitgewerkt voor hybride of afstandsonderwijs. 
Daarnaast hebben we een crisisteam samengesteld dat wekelijks bij elkaar komt.  
 
Vorig schooljaar was een bijzonder schooljaar en dat geldt ook voor dit jaar. Op landelijk niveau 
wordt dan ook nagedacht of en zo welke aanpassingen noodzakelijk zijn in bijvoorbeeld de centrale 
examens van dit schooljaar. Als meer bekend wordt zullen we u daar uiteraard verder over 
informeren. 
 
Een bijzonder schooljaar vraagt veel van de flexibiliteit van de organisatie op school. Veel gaat 
(gelukkig) goed maar soms lukt dat ook minder. Fijn om te merken dat daar begrip voor is. 
Ik wil u daarom blijven meenemen in het proces dat de school doormaakt en zal u hierover blijven 
informeren.  
 
John Hausmans, 
Rector Stella Maris College Meerssen 

 
 
Rectificatie e-mailadres 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.  
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Meld je aan via ouderraadstellamaris@groups.outlook.com  
 
Hartelijke groet, 
Ouderraad Stella Maris Meerssen 
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