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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 13 november 2020 

 

 
 
Hoofdluis 
 
Bij een of meer leerlingen op onze school is hoofdluis geconstateerd. Dat is natuurlijk voor deze 
leerlingen en hun ouders erg vervelend, maar het is beslist geen schande. Hoofdluizen zijn echte 
“overlopers” en zijn geen teken van slechte verzorging: in principe kan elk kind en elke volwassene 
hoofdluis oplopen. 
De ouders van de betreffende klas zijn hierover al persoonlijk geïnformeerd, zodat zij hun kind 
kunnen controleren. Dit is erg belangrijk, omdat hoofdluis zich erg snel verspreid. 
  
Constateert u luizen, begin dan meteen met behandelen en kijk de rest van het gezin goed na. 
Behandelen kan op twee manieren: de uitkammethode of een hoofdluismiddel in combinatie met 
kammen (zie bijgevoegde folders van het RIVM en de KNMP).  
 
Om adequaat op de hoofdluisproblematiek te kunnen reageren, vragen wij u om aan de school door 
te geven als u hoofdluis bij uw kind aantreft. Meld hoofdluis ook bij de ouders van vriend(inn)en en 
eventueel bij clubs. 

 
 
Afname Diatoetsen 2020-2021  
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen in klas 1 en 3,  
 
In de week van 23 november (week 48) zullen de eerste- en derdejaars leerlingen de Diatoetsen 
maken. Deze toetsen zijn bedoeld om de vordering van uw kind op de kernvakken te monitoren. 
Daarnaast is het voor ons van groot belang om te zien wat de vordering van de verschillende 
jaarlagen op de betreffende vakken is.  
 
De leerlingen krijgen toetsen van de drie kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde. De leerlingen 
maken de toetsen achter elkaar, volgens onderstaand rooster. Het toetstoezicht wordt gedaan door 
docenten.  
 

Het toetsschema is als volgt:   

      

Klas dag tijdstip device lokaal  

BR1E maandag 23 november 2020 12.30 - 15.30 uur eigen laptop 31M  

GTL3A maandag 23 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 29M  

HA3F maandag 23 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 57M  

AT3I maandag 23 november 2020 12.30 - 15.30 uur Ipad via olc 30M  

           

BR1D dinsdag 24 november 2020 12.30 - 15.30 uur eigen laptop 31M  

HA3G dinsdag 24 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 29M  
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GTL3B dinsdag 24 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 57M  

           

BR1B woensdag 25 november 2020 12.30 - 15.30 uur eigen laptop 31M  

AT3H woensdag 25 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 29M  

HA3E woensdag 25 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 57M  

           

BR1C donderdag 26 november 2020 12.30 - 15.30 uur eigen laptop 31M  

GTL3C donderdag 26 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 29M  

GY3K donderdag 26 november 2020 12.30 - 15.30 uur Ipad via olc 30M  

           

BR1A vrijdag 27 november 2020 12.30 - 15.30 uur eigen laptop 31M  

HA3D vrijdag 27 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 29M  

AT3J vrijdag 27 november 2020 12.30 - 15.30 uur computer 57M  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


