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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 30 oktober 2020 

 

 
 
Betreft: Open brief aan iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt 
 
Beste leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden, 
 
Dit is een bijzondere brief, bijzonder omdat wij ons nog nooit gezamenlijk tot alle leerlingen, 
onderwijsprofessionals en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs hebben gericht. Het zijn dan 
ook bijzondere tijden. We willen jullie complimenteren met al het werk dat jullie onder lastige 
omstandigheden verrichten. Daarbij nemen we jullie zorgen serieus en willen we jullie zo goed 
mogelijk ondersteunen om het onderwijs op school, als het maar enigszins mogelijk is, te laten 
doorgaan. 
 
Het coronavirus heeft de wereld, ons land en dus ook het onderwijs in zijn greep. Eind vorig 
schooljaar heeft dat geleid tot ongekend verstrekkende, maar onvermijdelijke besluiten zoals het 
sluiten van de scholen en het schrappen van de centrale examens. Leraren en anderen hebben vanaf 
half maart een enorme inspanning geleverd om onderwijs op afstand te kunnen geven. En de laatste 
weken van het schooljaar konden leerlingen beperkt naar de ‘anderhalvemeterschool’. Dat het 
onderwijs zo snel op een compleet nieuwe manier kon doorgaan was te danken aan jullie enorme 
inzet.  
Deze prestatie nam echter niet weg dat er leerlingen waren die achterstanden opliepen. Zeker de 
leerlingen met veel praktijklessen. We waren dan ook allemaal opgelucht toen voor de 
zomervakantie bleek dat het verantwoord zou zijn vanaf half augustus de schooldeuren weer voor 
alle leerlingen te openen. Hoe hard er ook gewerkt is aan het alternatief, er gaat niets boven les op 
school. Onderwijs is vooral contact tussen leerling en leraar en tussen leerlingen en leraren 
onderling. 
 

Terechte zorgen 

Eerder dan velen hadden verwacht neemt in dit nieuwe schooljaar het aantal besmettingen fors toe. 
We zitten inmiddels in de tweede golf. Een fors aantal leerlingen en personeelsleden is dagelijks op 
school afwezig. De zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel nemen daardoor toe. Zorgen 
over de veiligheid en gezondheid, over de werkdruk en over de onderwijskwaliteit, om er maar een 
aantal te noemen. Die zorgen zijn natuurlijk terecht. En ondanks de voorrang voor leraren bij het 
testen, de verplichting op school buiten de lessen mondkapjes te dragen en het rapport en de 
richtlijnen omtrent ventilatie, blijven er zorgen. Onderwijs geven in coronatijd kan echter niet 
zorgeloos, maar we moeten er alles aan doen om waar mogelijk die zorgen weg te nemen. Wij, als 
onderwijsorganisaties, houden continu de vinger aan de pols en vragen hier aandacht voor bij het 
kabinet. In het belang van iedereen die op school leert en werkt. Sinds dit voorjaar weten we immers 
nog beter welke meerwaarde onderwijs op school heeft voor de onderwijskwaliteit en het welzijn 
van leerlingen.  
 
Vanaf de zomer tot de herfstvakantie zijn we erin geslaagd een balans te vinden tussen het beperken 
van de risico’s aan de ene kant en het belang van leerlingen en de maatschappij om de scholen open 
te houden aan de andere kant. Over de vraag wat verantwoord is baseren we ons op de adviezen van 
het OMT en het RIVM.  
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Volgende fase 

Nu de herfstvakantie voor iedereen voorbij is, staan we voor een volgende fase in deze uitdaging. 
Hoe onvoorspelbaar ook, corona zal ons zeker ook tot de kerstvakantie bezighouden. We, maar 
vooral jullie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om alle regels en voorschriften altijd na te 
leven. Het is soms lastig om in een volle school de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en 
onderwijspersoneel en tussen personeel onderling te bewaren. Maar laten we er samen alles aan 
blijven doen om deze afstand te realiseren en laten we elkaar ook steeds weer aan deze afspraak 
herinneren. Ook consequent aandacht blijven besteden aan de hygiënemaatregelen, waaronder 
handen wassen, blijft nodig.  
Wij constateren dat velen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het onderwijs op school willen 
continueren. Wij steunen dat voluit. Dat vraagt in deze tijd om keuzes en dat leidt onvermijdelijk tot 
beperkingen. Laten we op school doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven. Dit betekent dat 
we niet strikt noodzakelijke activiteiten, zoals open dagen, vergaderingen, oudergesprekken en 
vieringen, later of op afstand doen. Als we ook daar consequent in zijn dragen we bij aan het 
openhouden van de school voor alle leerlingen.  
 
Moedig elkaar aan 
De school staat midden in de samenleving. Als we het virus meer onder controle krijgen zullen we 
dat op school merken. Helaas is het omgekeerde ook waar. We hebben op school niet alles in eigen 
hand. Maar laten we elkaar blijven aanmoedigen alles te doen wat nodig is voor de veiligheid en het 
welzijn van jullie allemaal. We staan daarbij vaak voor lastige keuzes in een sector met bijna een 
miljoen leerlingen en ruim honderdduizend werkenden. Weet dat je er niet alleen voor staat. Wij 
agenderen bij overheid en politiek wat jullie zorgen baart en nodig hebben. Op elke school leven 
dezelfde vragen en uitdagingen. En op elke school worden ook weer oplossingen gevonden. Tot het 
onmogelijke is niemand gehouden, dat is op een aantal scholen gebleken. Sommige scholen zijn al 
tijdelijk gesloten (geweest), maar laten we met elkaar er alles aan doen de scholen zolang als 
verantwoord is open te houden – in het belang van de leerlingen en iedereen die op een school 
werkt.  
 
Henrik de Moel   Jan de Vries  Jilles Veenstra 

Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs  Federatie van Onderwijsvakorganisaties 

 

Nienke Luijckx   Paul Rosenmöller 

LAKS    VO-raad 

 
 
Corona test en CoronaMelder-app 

Personeel en leerlingen worden bij klachten of als ze in de omgeving geweest zijn van een persoon 
die besmet is met Corona getest. 
De afgelopen weken hebben ouders/leerlingen dat ook doorgegeven aan de mentor en/of 
teamleider. Wij overleggen steeds met de GGD over de maatregelen die we moeten nemen. Dit alles 
uiteraard om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We zouden u dan ook willen vragen 
om contact met school te zoeken als de uitslag van de Corona test positief is zodat wij dan actie 
kunnen ondernemen. 
Sinds een aantal weken is de CoronaMelder-app actief, een hulpmiddel tegen verdere verspreiding 
van het virus. Leerlingen worden daarover geïnformeerd op school. 
 
John Hausmans 
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Toetsweek: van 4 t/m 11 november 
  
Op woensdag 4 november start de toetsweek voor de bovenbouw. Voor de goede orde willen we 
laten weten dat het toetsrooster op de website staat. Voor de vakken met clustergroepen geldt dat 
de lokalen zijn ingedeeld op cluster. Mocht een leerling niet meer weten welke clustercode bij een 
vak hoort, dan kan de leerling dit altijd opzoeken in zijn gewone lesrooster (in Somtoday). Tot slot 
nog een mededeling voor de leerlingen met tijdverlenging: zij hebben op woensdag 28 oktober via 
Somtoday een bericht ontvangen met hun toetsrooster. 
  
Is uw zoon of dochter ziek en kan hij/zij niet naar school komen? Dan kunt u uw kind met het 
formulier op de website afmelden. Een ziekmelding wordt voor één dag in SOMToday geregistreerd. 
Voor elke dag dat de leerling daarna nog ziek is, dient u de ziekmelding te herhalen.  
 

We hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en wensen de leerlingen veel succes! 
 

Sandra Francotte, Tom Heltzel, Andrea Thewissen 

 
 
Toetsweek voor leerlingen met onderwijs op afstand  
 
Op woensdag 4 november start de toetsweek voor de leerlingen van de afdelingen TL3, havo 4 en 5 
en vwo 4, 5 en 6.  
Voor leerlingen die het onderwijs op afstand volgen en de toetsen niet op school kunnen komen 
maken, zullen we in de week van 23 november een digitale toetsweek organiseren. Mocht uw kind 
niet kunnen deelnemen aan de toetsen op school, dan ontvangen we graag schriftelijk bericht:  

 vriendelijk verzoek aan de ouders om dit vóór woensdagochtend 4 november per mail 
kenbaar te maken bij de mentor en de teamleider van uw kind.  

 
We zullen voor deze groep leerlingen in de week van 23 november een digitale toetsweek 
organiseren zodat ook de toetsen op afstand worden afgenomen.  

 
 
Onderbouwrooster tijdens de reflectieweek 
 

Van woensdag 4 november t/m woensdag 11 november 
vindt in de onderbouw de reflectieweek plaats. In de 
ochtend worden er 6 x 30 minutenlessen gegeven. In 
SOMtoday is het niet mogelijk om een 30 minutenrooster 
in te lezen. Vandaar dat in SOM alle lessen nog als 50 
minutenlessen ingeroosterd staan. Hiernaast geven we 
een overzicht van de lestijden tijdens een 30 
minutenrooster. Deze lestijden houden we dus aan voor 
de onderbouw tijdens de reflectieweek.  
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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) VMBO 
 
Loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Leren ontdekken waar je 
passie ligt en waar je gelukkig van wordt is van cruciaal belang bij het maken van een keuze voor een 
vervolgopleiding.  
Naast opdrachten op school zijn ervaringen in de praktijk hierbij erg belangrijk. Daarom starten wij al 
in de onderbouw met stages. Leerlingen van vmbo-leerjaar 1 en 2 lopen een dag mee met een ouder 
of kennis om op een vertrouwde manier de eerste echte ervaring op te doen met het werkzame 
leven en een beroep.  
 
Leerlingen van leerjaar 1 gaan één dag stage lopen op donderdag 11 februari. 
Leerlingen van leerjaar 2 gaan twee dagen stage lopen op donderdag 11 februari en vrijdag 26 maart. 
 
Wat is de bedoeling? 

- Leerlingen zoeken zelf een stageplaats waar ze op bovenstaande dag(en) minimaal 4 uur 
stage kunnen lopen.  

- Eind januari krijgen leerlingen een stagecontract mee naar huis voor de stage van 11 
februari. Dit contract dient vóór maandag 8 februari ingeleverd te zijn bij de mentor.  

- In de klassen wordt uitgebreid gesproken over de invulling van deze dag. Natuurlijk is er ook 
de aandacht voor het nabespreken van de dag.  

 
 
Mocht u vragen hebben kunt u vragen hebben over deze stage activiteit kunt u een mail sturen naar 
v.delacourt@stichtinglvo.nl 
 
Valérie de la Court 

 
 
Studiekeuze klas VMBO klas 3 
 

Ben jij klaar voor het maken van je studiekeuze? Zo niet geen paniek! De Studiekeuzelab 
Voorlichtingsweek gaat je hierbij helpen. Van 16 t/m 21 november is het zover: een week vol online 
webinars over studiekeuze, opleidingen en 1-op-1 studiekeuze-coaching. 
 
Wat staat je te wachten? 
· Ruim 60 interactieve online voorlichtingen; 
· Stel je vragen tijdens het webinar; 
· Gratis 1-op-1 studiekeuze-coaching (in 15 minuten); 
· Studenten en voorlichters van ruim 40 scholen en opleidingen die alles vertellen over hun school en 
opleidingen; 

 
Bekijk het programma en meld je gratis aan op 

www.voorlichtingsweek.nl 
of check de Voorlichtingsweek tips voor meer info.  
 

 

mailto:v.delacourt@stichtinglvo.nl
http://www.voorlichtingsweek.nl/
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Berichten vanuit het decanaat havo/vwo 

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 bestaat uit twee bijeenkomsten onder leiding van de decanen, vrouw 
Vaassen en mevrouw Aussems en drie LOB-lessen verzorgd door de mentor. Het 
programma dient als start van de profielkeuzebegeleiding.  
Ouders en leerlingen hebben afgelopen dinsdag via Somtoday het rooster van de 
geplande bijeenkomsten ontvangen.  
 

 

HAVO4  HBO-voorlichtingsavond op locatie geannuleerd   12 november 

 

De decanen van de middelbare scholen in Maastricht en Meerssen hebben in overleg met de 

betrokken HBO-instellingen moeten besluiten de voorlichtingsavond op locatie dit jaar niet door te 

laten gaan i.v.m. de risico’s rond corona. De avond stond gepland op 12 november.  

Alle HBO-instellingen die aanwezig zouden zijn, bieden via hun eigen website online 
voorlichtingssessies aan die qua inhoud vergelijkbaar zijn met de voorlichting die normaal in de 
klaslokalen zou worden gegeven. Gezien de voortgang van het oriëntatieproces bevelen we deze dan 
ook van harte aan! 
Enkele voorbeelden: 
https://www.zuyd.nl/opendagen 

https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm 

https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken 

https://www.avans.nl/studeren/voltijd-duaal/studiekeuze-activiteiten/open-dag-2020-2021 

 

 

HAVO3 en VWO3 Screening       16 t/m 18 november 

 

Op 16, 17 en 18 november zullen alle leerlingen van havo3 en vwo3, uitgezonderd de doubleurs 

deelnemen aan een screening die afgenomen wordt door de loopbaanadviseurs van Profiel-ASL.  

De afname van de screening vindt plaats volgens onderstaand schema: 
16 nov: HA3D, HA3E en HA3F                9.00 – 14.00 uur 

17 nov: HA3G, GY3K                                9.00 – 14.00 uur 

18 nov: AT3H, AT3I, AT3J                        9.00 – 14.00 uur 

De screening bestaat uit een capaciteiten-, schoolvaardigheden- en interessetest. De uitslag hiervan 
zal in januari beschikbaar komen en dient ter ondersteuning van de profielkeuze. 
Doubleurs krijgen een alternatief lesprogramma aangereikt op de dag dat hun klas deelneemt aan de 
screening. Verdere informatie ontvangt u ongeveer één week voor de screening via een bericht in 
Somtoday. 
 

 

 

 

 

https://www.zuyd.nl/opendagen
https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken
https://www.avans.nl/studeren/voltijd-duaal/studiekeuze-activiteiten/open-dag-2020-2021
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HAVO4/5 en VWO5/6 International days     18 en 19 november 

Denk je wel eens na over Studeren in het 
buitenland? Of over het nemen van een 
tussenjaar na het behalen van je diploma?  
Op 18 en 19 november vinden de het online-
event ‘International Days’ plaats. Op deze twee 
dagen worden tal van online lezingen en 
workshops georganiseerd over dit onderwerp. 
Het betreft zowel voorlichtingssessies van nuffic 

over wat er allemaal komt kijken bij een tussenjaar of studeren in het buitenland, als ook 
voorlichtingen van universiteiten en HBO’s uit allerlei landen.  
Interesse? Meld je aan via https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/international-days-2020 

(en vergeet niet, indien nodig LOB-verlof hiervoor bij de teamleider aan te vragen!) 

 
 
Ondersteuner Decanaat 
 

Beste ouders en leerlingen,   
 

Graag wil ik mededelen dat ik vanaf heden Valerie Aussems zal ondersteunen op het decanaat. Mijn 
naam is Justine Vaassen. Ik ben sinds 3 jaar werkzaam als scheikundedocente op het Stella Maris. 
Met veel enthousiasme grijp ik deze nieuwe taak aan, waarbij ik hoop veel leerlingen te kunnen 
helpen met hun keuzes met betrekking tot profielkeuzes, vervolgopleidingen, etc. Voor contact ben 
ik bereikbaar via mail j.vaassen@stichtinglvo.nl of binnenlopen bij het decanaat is ook een optie.   
 
Justine Vaassen   

 
 
Gebruik kleedlokalen sporthal 

Donderdagmiddag hebben we bericht gekregen dat we de kleedlokalen in de sporthal niet meer 
mogen gebruiken. 
De veiligheidsregio heeft dat bepaald en dat geldt ook voor scholen die gebruik maken van die 
kleedlokalen. 
Dat betekent dat de lessen LO voorlopig uitvallen. 
We gaan verder met de gemeente in overleg en kijken intern naar eventuele alternatieven.  
Zodra meer informatie beschikbaar is zullen we u daar uiteraard verder over informeren. 

John Hausmans 

 

 

 
 

https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/international-days-2020
mailto:j.vaassen@stichtinglvo.nl

