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Bedrijvenbezoekdag leerjaar 2 geannuleerd…  

In verband met Corona zijn we genoodzaakt de bedrijvenbezoekdag van 24 november te annuleren. 

Erg jammer, aangezien deze dag zeer leerzaam is voor onze leerlingen. Dat betekent dat deze dag 

een gewonde lesdag is voor klas 2.  

 

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.  We hebben besloten om alle leerlingen die de I pad volledig 

hebben betaald een onbeperkte toegang te verlenen. Mocht de iPad nog niet zijn afbetaald en wilt u 

eerder onbeperkte toegang, dan dient het openstaande bedrag eerst te worden betaald. Om dit te 

regelen dient u een mail te sturen naar de financiële administratie: a.habets@stichtinglvo.nl  

Wanneer het bedrag volledig betaald is, zetten wij de onbeperkte toegang open.  

 

 

 

mailto:a.habets@stichtinglvo.nl


Open dagen/voorlichtingsavonden…  

Verschillende Mbo-scholen hebben vanwege de maatregelen m.b.t. Corona een alternatief 

programma opgesteld voor de beroepsoriëntatie. Voor de leerlingen uit klas 4 is het bezoeken van 

twee open dagen/voorlichtingsavonden verplicht. Aanmelden hiervoor kan onder andere op de sites 

van: 

Vista College, De Rooi Pannen, Citaverde College en Gilde opleidingen 

Studiekeuze 

Een studie kiezen, het staat voor jouw zoon of dochter ook op het programma. Niet altijd even 

makkelijk en zeker niet in deze tijd. De Studiekeuzelab Voorlichtingsweek van maandag 16 t/m 

zaterdag 21 november helpt jullie hierbij. Met live Webinars over alles wat je wilt weten voor het 

maken van een studiekeuze. Dat wil je toch niet missen? Ga voor het programma en gratis 

aanmelden naar voorlichtingsweek.nl.  

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden buiten ons kikkerlandje? Bekijk dan ook het onlineprogramma 

van de International Days op 18 en 19 november. Het programma en gratis aanmelden doe je ook 

op voorlichtingsweek.nl. Alles overzichtelijk op één plek.  

 Wat staat jullie te wachten?  

 Meer dan 80 interactieve Webinars voor de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek; 

 Stel meteen al je vragen tijdens het Webinar; 

 Gratis 1-op-1 studiekeuze-coaching (in 15 minuten) 

 Speciale Webinars voor ouders 

 Info voor elk niveau: vmbo, havo, vwo en mbo! 

 En voor de International Days: 

 Meer dan 50 inspirerende Webinars;  

 Info over een stap naar het buitenland op het gebied van een studie, stage en tussenjaar. 

Ga naar voorlichtingsweek.nl of lees deze Voorlichtingsweek tips nog even door. 

 

Mevrouw Souren en mevrouw de La Court  
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Leerlingenraad… 

De mening van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Afgelopen week hebben de eerste 

leerlingpanels plaatsgevonden. Leerlingen hebben tijdens deze panels hun mening kunnen geven 

over verschillende onderwerpen. De opbrengst wordt verzameld en vervolgens wordt bekeken welke 

zaken we kunnen oppakken.  We willen hierbij werken met een leerlingenraad. Uit elk leerjaar 2 

leerlingen. Komende week bespreken de mentoren in de klassen wie zich hiervoor wilt aanmelden. In 

deze nieuwsbrief wordt snel bekend gemaakt welke leerlingen de leerlingenraad gaan vormen.  

 

Aangepaste beslisboom… 
BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ 

thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom? 

De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle 

huisgenoten thuisblijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van 

de boom geworden. 

Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en corona 

gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of 

benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te 

blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en vergelijkbare 

situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn sommige blokjes aangepast en 

verplaatst. 

De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: komt iemand uit een 

oranje of rood gebied dan moet deze persoon 10 dagen in quarantaine. 

Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona' toegevoegd. 

Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat iemand getest moet worden als deze persoon 

in de risicogroep valt. Hij/zij kan wel getest worden als deze persoon onderdeel uit maakt van een 

uitbraakonderzoek. 

Aan de blokjes ‘blijf thuis’ en ‘je mag naar school of werk’ zijn zwarte kruisjes c.q. vinkjes toegevoegd 

om de gebruiksvriendelijkheid voor personen met een kleurenblindheid te vergroten. 

  

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals 

altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, 

AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven. 

De nieuwe beslisboom is te vinden in de bijlage. 

 

 

 



 

Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

November 

02 digitale avond voor ouders over de toekomst van het onderwijs bij Stella Maris  

03 30 minuten rooster 

10 Lesvrij voor leerjaar 3 & 4 

10  LOB: meeloopdag leerjaar 1 & 2 

23-28 Blauwe zone 

30 Toetsweek 

 

 

 

 

 

 

 
Belinda Westera 
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