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Mondkapjes…  

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben in de persconferentie van 13 oktober verandert er de 

komende periode weinig voor het onderwijs. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle 

leerlingen. We blijven ons houden aan de hygiëneregels op school en de lessen worden zoveel 

mogelijk op school en volgens rooster gegeven. Lukt dat niet, dan zorgen we ervoor dat er (digitale) 

mogelijkheden zijn om de lesstof in te halen.  

Kantine 

De horeca is inmiddels gesloten. Onze schoolkantine (automaten) valt daar niet onder en blijft open. 

De bekende hygiëneregels blijven van toepassing.  

Openbaar vervoer 

Een aantal leerlingen komt met het openbaar vervoer naar school. We raden deze leerlingen aan om 

weer met de fiets of te voet naar school te komen.  

Sporten 

Amateursporten in teamverband boven de 18 jaar zijn niet meer toegestaan. Voor het onderwijs is 

dit niet van toepassing. De gymlessen blijven doorgaan, echter in alternatieve vorm. De kleedlokalen 

in de Polfermolen mogen we niet gebruiken, daarom bieden de gym docenten een aangepast 

programma aan, waarbij gymkleding niet nodig is. 

Stages 

We denken goed na over de stages die gepland zijn in de komende periode. Om de reisbewegingen 

te beperken passen we mogelijk stages aan. We bespreken dit uiteraard met de leerlingen en sturen 

aanvullende informatie op een later moment toe.  

Mondkapjes 

Landelijk geldt nu het dringende advies om een mondkapje te dragen als je je beweegt door de 

school. Inmiddels is aangekondigd om het dragen van een mondkapje te verplichten in de publieke 

binnenruimten en in het voortgezet onderwijs. Wanneer deze verplichting ingaat, is niet bekend. Bij 

ons op school is het dragen van een mondkapje al verplicht.  

 

 



Hygiëneregels voor leerlingen op een rij  

- Je blijft thuis als je zelf klachten hebt of als een huisgenoot ernstige klachten heeft (zie 

beslisboom RIVM) 

- Je houdt 1,5 meter afstand van volwassenen 

- Je hoest en niest in de binnenkant van je elleboog 

- Je wast/desinfecteert regelmatig en grondig je handen  

- Je volgt de aangegeven looproutes in het schoolgebouw 

- Je draagt je mondkapje bij het bewegen door school, dus in in de gangen, bij de kluisjes, 

lopen door de hal en aula.  

 

Bijeenkomst ouders 2 november…  

Om de samensmelting met Meerssen zo goed mogelijk voor te bereiden zijn we inmiddels aan de 

slag  met gesprekken met verschillende groepen. Als ouder behoort u een van de belangrijke 

partners van onze school. Een externe partij (de Ro groep) organiseert deze gesprekken samen met 

de schoolleiding  om een helder beeld te vormen van de huidige situatie, de kansen en de wensen. 

Op maandag 2 november vindt van 19.00-20.00 uur de ouder bijeenkomst voor Stella Maris 

Valkenburg plaats. Wilt u graag meedenken, meepraten over het onderwijs binnen Stella Maris meld 

u dan aan bij: b.westera@stichtinglvo.nl 

U krijgt vooraf bericht over de manier waarop deze bijeenkomst wordt gehouden, in verband met 

Corona kan het zijn dat we deze bijeenkomst digitaal moeten organiseren.  

 

Betalen voor een mondkapje…  

Tot nu toe hebben we gratis mondkapjes verstrekt aan leerlingen die geen mondkapje bij zich 

hadden. Inmiddels weet iedereen dat een mondkapje verplicht is en verwachten wij dat leerlingen 

hier zelf aan denken. Mocht het gebeuren dat een leerling het mondkapje vergeten is, dan kan bij het 

Front Office een mondkapje gekocht worden voor € 1,00. De opbrengt gaat naar een goed doel. 

Samen met leerlingen wordt bekeken welk goed doel gekozen wordt.  

 

Vragen over Ipad…  

Regelmatig komen vragen binnen over de blokkeringen op de IPad. Vanuit een eerder gekozen 

onderwijssysteem is een aantal jaar geleden een Ipad door ouder/leerlingen aangeschaft. Omdat 

deze gebruikt worden/werden in lessituaties, is indertijd besloten dat de app store niet toegankelijk 

was. Het GPL systeem is inmiddels afgeschaft en nu komen vragen binnen om toegang tot de app 

store te krijgen. Een begrijpelijke vraag. Op dit moment wordt uitgezocht om hoeveel leerlingen en 

devices het gaat en wat de stand van zaken m.b.t. betalen is. Er komt vervolgens een eenduidig 

antwoord op deze vraag, dit wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief van ouders.  
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Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

Oktober 

19  Herfstvakantie 

November 

02 avond voor ouders over de toekomst van het onderwijs bij Stella Maris (vooraf aanmelden!) 

03 30 minuten rooster 

10 Lesvrij voor leerjaar 3 & 4 

10  LOB: meeloopdag leerjaar 1 & 2 

23-28 Blauwe zone 

24 Bedrijvenbezoekdag 

30 Toetsweek 
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