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Inzet KlasseStudent…  

Vanaf maandag 16 november starten we ook binnen Stella Maris Valkenburg met de inzet van 

studenten via KlasseStudent. Concreet betekent dit dat hoogopgeleide studenten van de Universiteit 

worden ingezet bij lesuitval. Zij kunnen lessen overnemen, maar hebben ook eigen lessen in hun 

portfolio. Op deze manier willen wij de lesuitval voorkomen en daarmee terugdringen. Ook krijgen 

onze leerlingen op die manier tijd om tijdens uitval eventueel aan hun huiswerk te werken. De 

studenten beschikken over vaardigheden met betrekking tot klasse management en hebben de juiste 

didactische vaardigheden. In de eerste week starten de studenten met het meelopen in lessen en 

kennis maken met onze school. Vanaf 23 november worden ze daadwerkelijk ingezet bij uitval.  In de 

volgende nieuwsbrief stellen we de studenten aan u voor.  

 

Aanpassing protocol onderwijs op school tijdens Corona… 

Het protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' van de sociale partners in het vo is aangepast aan 

de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol is op 10 november aangepast voor de 

omgang met activiteiten anders dan het geven van lessen. De belangrijkste aanvulling wordt 

hieronder beschreven.  
  

Mag je als school andere activiteiten dan onderwijs, fysiek organiseren? Het antwoord daarop is 

‘nee’. Scholen dienen zich te concentreren op het geven van onderwijs aan de leerlingen en alle 

andere activiteiten, zoals vergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, open dagen en vieringen, 

school-en klassenfeesten en (buitenlandse) excursies worden niet georganiseerd, en als het wel nu 

moet, digitaal. Of, om de kamerbief over de coronamaatregelen van het kabinet te citeren: ‘Het 

kabinet wil er geen misverstand over laten bestaan. Op school wordt onderwijs gegeven en niets 

ander’. 

 

 

 



Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

November 

23-28 Blauwe zone 

30 Toetsweek 

 

December 

01-05 Toetsweek 

04 Surprise met mentorklas leerjaar 1&2 

07 Start periode 2 

08 Presentatie sectorwerkstuk leerjaar 4 

07-12 30 minuten rooster 

07-12 Reflectiegesprekken (mentor-leerling) 

11 Paarse vrijdag 

14-18 Preventieweek 

21 Start Kerstvakantie 
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