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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 16 oktober 2020 

 

 
 
Toelichting coronamaatregelen op school 
 
Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van 
coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting. 
 
Onderwijs zo lang mogelijk open 
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te 
volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. 
Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de 
overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.  
 
Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk 
tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie 
van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en 
het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.  
Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school. 
Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. 
Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. De zorgplicht gaat 
over sociale, psychische en fysieke veiligheid op school van leerlingen. Gezien het huidige aantal 
besmettingen in ons land en de toename daarvan achten wij het gerechtvaardigd om het dragen van 
mondkapjes dringend te adviseren, danwel te verplichten op onze scholen. 
 
Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om het gebruik van 
mondkapjes verplicht te stellen. Wij vragen leerlingen, bezoekers en medewerkers om mondkapjes 
te dragen in het gebouw, in sommige praktijklessen en als leerlingen zich verplaatsen. Als leerlingen 
zitten hoeven ze geen mondkapje te dragen. 
 
Overige regels 
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt 
deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en 
medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige 
hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en -doekjes om de werkplekken van 
leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te 
ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij 
aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.  

 
 
Looproutes 
 
Bijgevoegd ontvangt u de plattegrond van de looproutes. 
Zoals reeds aangegeven zullen we de looproutes binnen ons schoolgebouw strikt naleven. Binnen 

deze looproutes zijn enkele wijzigingen aangebracht. De buitendeuren aan de parallelweg, de 
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voormalige hoofdingang en de deur bij domein 1, zullen niet meer gebruikt worden als uitgangen en 

vanaf heden gesloten blijven. 

De ingangen Junior en Senior mogen gebruikt worden als in- én uitgang voor de leerlingen, personeel 

kan bij drukte buitenom naar de personeelskamer lopen alwaar de nooduitgang voorlopig dienst zal 

doen als in- en uitgang voor alle personeel. Op meerdere plekken binnen het schoolgebouw is 

tweerichtingsverkeer toegestaan, blijf hierbij zoveel mogelijk rechts lopen en geef elkaar de ruimte. 

Bij een calamiteit vervallen alle looproutes en geldt de normale ontruimingsprocedure. 

 
 
Toetsrooster toetsweek 1 
 
Op verzoek van de leerlingenraad en de MR is de toetsweek enkele dagen verschoven in de 
jaaragenda. De toetsweek start op woensdag 4 november 2020 en duurt tot en met woensdag 11 
november 2020. 
De leerlingen hebben vorige week vrijdag via Somtoday reeds een bericht van het 
examensecretariaat ontvangen met informatie over de toetsweek en het toetsweekrooster. Graag 
brengen we u en de leerlingen via dit bericht nogmaals op de hoogte. Daarnaast hebben we aan de 
leerlingbegeleiders gevraagd om het toetsrooster met de mentorleerlingen door te nemen zodat er 
alvast een planning gemaakt kan worden.  
 
Informatie voor leerlingen van GTL3 
De leerlingen van GTL3, die van 08.40 tot 09.30 uur een toets maken, hebben aansluitend van 09.30 
tot 10.20 uur een studie-uur in hetzelfde lokaal, onder toezicht van de docent die de toets heeft 
afgenomen. Tijdens dit studie-uur kunnen zij zich voorbereiden op de volgende toets of een toets 
van de dag erna. 
Leerlingen zorgen ervoor dat zij voldoende leermateriaal voor dit studie-uur bij zich hebben. 
  
Informatie voor leerlingen havo 5 

 Voor de toets Nederlands gelden afwijkende aanvangstijden.  

 Leerlingen met tijdverlenging maken deze toets samen met de andere leerlingen van de klas 
in het computerlokaal. 

  
Informatie over de toetsen informatica en DVPR 

 Leerlingen met tijdverlenging maken de toetsen informatica en DVPR samen met de andere 
leerlingen van de klas in het computerlokaal. 

 In rood staat onder de toets in het toetsrooster aangegeven, als er sprake is van een 
afwijkende begintijd. 

 
 
Reflectieweek 
 
Van woensdag 4 november tot en met woensdag 11 november vindt dit jaar voor het eerst op de 
locatie Meerssen een reflectieweek voor de onderbouw plaats. Dat wil zeggen integraal voor klas 1 
en 2 en voor klas 3 alleen de HAVO en VWO-afdeling. 
Deze week is bedoeld om de leerlingbegeleiders de gelegenheid te geven met de leerlingen te 
reflecteren op hun leerproces, hun voortgang en tevens welbevinden. De startgesprekken en de 
eventuele verbeterplannen kunnen als leidraad genomen worden voor het reflectiegesprek. De 
gehele middag hebben de leerlingbegeleiders dus de ruimte om allerlei gesprekken te voeren met de 
leerlingen hierover. 
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Mocht er hierbij ook overleg met ouders nodig zijn, dan kan dat momenteel alleen online 
plaatsvinden via MSTeams. 
In de ochtend vinden er zes 30-minuten-lessen plaats. Deze worden zoveel mogelijk volgens het 
gewone rooster ingepland. Het is de bedoeling dat vakdocenten in deze week geen nieuwe stof 
behandelen, maar de tijd gebruiken om dingen te herhalen en met de leerling ook eventuele 
achterstanden bij kunnen werken. 
Voor klas 3 HAVO, atheneum en gymnasium wordt gedurende deze week ook het LOB-traject 
opgestart en vinden er al de eerste lessen plaats rondom de voorbereiding op de profielkeuze. Het 
rooster hiervoor moet echter nog gemaakt worden en zal op een later moment bekend worden 
gemaakt. Ook voor ouders zal er later in het jaar de gelegenheid zijn hierover voorlichting te 
ontvangen, al is op dit moment vanwege de coronamaatregelen nog niet duidelijk in welke vorm we 
dat kunnen doen. 

 
 
OVS – testen 
 
De OVS-testen in klas 1 zijn met een week vervroegd en worden volgens onderstaand schema 
afgenomen. 
BR1A dinsdag 27 oktober 5e lesuur  
BR1B dinsdag 27 oktober 5e lesuur  
BR1C dinsdag 27 oktober 2e lesuur 
BR1D vrijdag 30 oktober 6e lesuur  
BR1E vrijdag 30 oktober 5e lesuur 

 
 
Toetsrooster Bovenbouw november en online vraag-/hulpmomenten 
 
De toetsweek bovenbouw loopt van woensdag 4 november tot en met woensdag 11 november. 
Van dinsdagmiddag 3 november tot en met dinsdagmiddag 10 november worden er voor de 
bovenbouwleerlingen elke middag online vraag-/hulpmomenten door de vakdocenten 
georganiseerd. 
Vakdocenten spreken met elk van hun lesgroepen in de eerste week na de herfstvakantie af, 
wanneer dit vraag-/hulpmoment door de eigen docent wordt verzorgd. Liefst de dag voorafgaande 
aan de betreffende toets van de jaarlaag. 
Indien de docent de dag voorafgaande aan een toets elders werkzaam is, dan spreekt hij/zij met de 
lesgroep een moment eerder die week af. 
Voor elke lesgroep in elke jaarlaag dient een hulpmoment te worden ingepland. 
In de bijlage is het toetsrooster toegevoegd, waarbij de online hulpmomenten zijn ingetekend. Ook 
zijn in deze versie de lokalen toegevoegd. 

 
 
Berichten vanuit het decanaat havo/vwo 
 
Havo 4 & 5 en vwo 5 &6 Online oriënteren bij Fontys                      26 oktober t/m 20 november 2020 
 

Fontys is er ook voor ouders   
Speciaal voor ouders van kinderen die met studiekeuze bezig zijn hebben we de website 
Fontys.nl/ouders. Hier vind je informatie over het keuzeproces en wat je als ouder kunt doen 
om je kind daarin het beste te ondersteunen. 
Op maandagavond 26 oktober organiseren we het webinar ‘Wat kiest je kind?’. Tijdens een 
online sessie wordt ingegaan op het studiekeuzetraject en worden tips voor ouders gedeeld. In 

https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=6a048d6682&e=174171fe86
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Studiekiezen bij Fontys 
Fontys.nl/studiekiezen helpt online bij de stappen die nodig zijn om een keuze voor een 
opleiding te maken die past bij jouw interesses en talenten 
Kom kennismaken  
Alle informatie die je nodig hebt nodig hebt over een opleiding vind je 
op fontys.nl/kennismaken, zoals: 

 Online webinars en voorlichtingen 

 Kennismaken met docenten en studenten 

 Meelopen en proefstuderen 

 Sneakpreviews van de opleidingen 

 Online open dagen 
 
Online open dagen van 14 tot en met 20 november 
Fontys start op zaterdag 14 november met algemene webinars over studiekeuze en de 
overstap naar het hbo. Vanaf maandag 16 november starten er opleidingsvoorlichtingen. Een 
online opleidingsvoorlichting geeft een verdieping op de informatie die al online te vinden is 
over de opleiding. Studenten vertellen over hun ervaringen en wat te verwachten van de 
studie. Er kunnen natuurlijk vragen gesteld worden aan studenten en docenten tijdens deze 
online open dagen. Meld je aan via fontys.nl/kennismaken 
 

 

 
HAVO4/5 online oriënteren MBO – Themaweken Vista College  november 2020 
 
In november 2020 organiseert Vista Colege 4 themaweken.  
 
Je maakt dan op een avond op de opleidingslocatie persoonlijk kennis met een opleiding. Je proeft de 
sfeer van de gebouwen, maakt kennis met docenten en mag vragen stellen aan studenten die 
aanwezig zijn. Klik op de onderstaande knoppen om per themaweek meer informatie te lezen zoals 
datum, locatie, opleidingsrichtingen én de registratielink. 
Week van de Zorg & Welzijn (week 45) 

Week van de Business, logistiek en veiligheid (week 46) 

Week van de Technologie (week 47) 

Week van de Beleving, Vitaliteit en Creativiteit (week 48) 

https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken 

 

HAVO3 en VWO3 Opstart LOB-programma leerjaar3   3 t/m 11 november 

Tijdens de reflectieweek die in de eerste week van november start, zullen alle leerlingen van havo3 
en vwo3 deelnemen aan het opstartprogramma LOB leerjaar3. Dit programma bestaande uit een 
twee bijeenkomsten onder leiding van de decaan en 3 LOB-lessen verzorgd door de mentor, dienen 
als start van de profielkeuzebegeleiding. De bijeenkomsten zullen volgens een na de herfstvakantie 
gepubliceerd rooster in de middag plaatsvinden in de periode van 3 t/m 11 november. Zoals eerder 
vermeldt zal de ouderavond over thema plaatsvinden op 7 januari 2021. 
 
 

het magazine ‘Wat kiest je kind?’ vind je tips en achtergrondinformatie over studiekeuze en 
studeren.  
Klik hier om aan te melden voor het webinar. 

https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=df01c24acc&e=174171fe86
https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=a866db589a&e=174171fe86
https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=0246a6c9c5&e=174171fe86
https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken/week-van-de-zorg-welzijn
https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken/week-van-de-business-logistiek-en-veiligheid
https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken/week-van-de-technologie
https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken/week-van-de-beleving-vitaliteit-en-creativiteit
https://vistacollege.nl/studeren/kom-bij-ons-kijken
https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=83975171c2&e=174171fe86
https://fontys.us19.list-manage.com/track/click?u=4032a89641ed129ae47a7a817&id=1a4ea28580&e=174171fe86
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Vwo5 Clustervoorlichtingen WO-opleidingen     oktober/november 

Tijdens een aantal gesprekken op het decanaat viel het op dat een aantal leerlingen erg gebaat 
zouden zijn bij voorlichtingen (online) door universiteiten waarbij je een globaal beeld van een 
richting krijgt ipv voorlichtingen over specifieke opleidingen. Waarschijnlijk komt dit door het 
wegvallen a.g.v. corona van de WO-opleidingenavond in april.  
Niet elke instelling heeft de keus gemaakt clustervoorlichtingen te geven. Maastricht University en 
Tilburg University in ieder geval wel. Hieronder staan de links naar hun sites. 
Maastricht University:  
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-

voorlichtingen 

Tilburg University: 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze-webinars 

 

CABARAP voorstelling 

Vrijdag 9 oktober was het dan zover. De aula werd op een Corona proof 

manier ingericht en op z’n kop gezet… 

Voor alle havo 4 leerlingen werd er tijdens les 7 een voorstelling 

gehouden vanuit het vak CKV. Als wij dan niet met z’n allen buitenhuis 

mogen, dan halen we de professionals naar binnen.  

Het was een uur met rapbattels en een beatbox sessie door de 

Nederlands Kampioen Beatboxen. Gaaf!  Zeker leerzaam en leuk om mee 

te maken op deze manier.  

 

Voor de leerlingen van CKV een handige voorstelling, om hun eerste discap verslag te maken zonder 

dat ze zelf tijd moeten maken om ergens naar een voorstelling te gaan.  

 

 

 
 
 
 
 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-voorlichtingen
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-voorlichtingen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze-webinars

