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Toetsweek…   

Volgende week vindt de toetsweek plaats, voor leerlingen die het fijn vinden om in de 

ochtend/middag op school te leren is lokaal 62 ingericht als studieruimte. De stagiaires en 

KlasseStudenten zijn aanwezig om ondersteuning te geven. Op de volgende tijdstippen zijn de 

leerlingen elke dag van harte welkom: 

Van 10.00-12.00 voor leerjaar 3&4 

Van 11.00-13.00 voor leerjaar 1&2 

En natuurlijk voor iedereen: veel succes komende week! 

 

 

Kabinet schrapt vanwege Corona centraal examen op beroepsgericht vmbo…  

Leerlingen van de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo krijgen dit jaar geen centraal 

praktijkexamen. Vanwege corona zijn de leerachterstanden op sommige scholen te groot. In plaats 

van een centraal examen krijgen zij nu een schoolexamen, waarmee de school zelf het 

examenmoment kan bepalen. Voor Stella Maris gaan we hier een concreet plan voor maken, we 

wachten nog even op de aanvullende maatregelen en afspraken die we gaan ontvangen van de 

Rijksoverheid.  



 

Nieuws van onze decanen…   

Het Vista College biedt een online mbo-event, VISTA match, waarbij u en uw zoon/dochter kunnen 
luisteren, kijken en proeven van hun opleidingen. Tijdens uitzendingen van maximaal één uurtje, 
kunt u samen met zoon/dochter de sfeer proeven van de locaties en opleidingen. 
Wat komt zoal aan bod: 

·        11 Vista match uitzendingen 
·        Interviews met studenten 
·        Kijkje in de gebouwen 
·        Interviews met docenten 
·        Live chat met docenten (alleen tijdens de live-uitzendingen) 

Dit alles kunnen jullie terugvinden op www.vistacollege.nl/komkijken 
  
Daarnaast kunnen leerlingen zich op deze site aanmelden voor: 

·        Meeloopdagen. Op een verantwoordelijke wijze mogen leerlingen komen kijken bij de 
opleidingen. Digitaal of in sommige gevallen fysiek. 

·        Chatten met studenten. Veel studenten hebben zich beschikbaar gesteld om te chatten met 
leerlingen die een keuze moeten maken. 

·        Speeddates met loopbaanbegeleiders. Via een online meeting helpt een 
loopbaanbegeleider leerlingen in de zoektocht naar een opleiding. 

  
Eind februari 2021 zijn er nog online interactieve voorlichtingssessies per opleidingsrichting. Deze 
sessies worden live aangeboden op een datum eind februari en zijn daarna ook via bovenstaande site 
terug te kijken op ieder gewenst moment en tijd. We brengen u op de hoogte van de exacte datum 
zodra deze bekend is. 
  
  
Daarnaast heeft het Vista College een Magazine uitgegeven over informatie over de verschillende 
opleidingen. Mocht u die niet ontvangen hebben, dan kan uw zoon/dochter deze komen ophalen bij 
één van onze decanen (mevr. Souren of mevr. De la Court). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.vistacollege.nl/komkijken


PTA’s 2020-2022 leerjaar 3 aangepast… 

De vakken Nederlands, Engels, biologie en economie hebben de PTA’s voor de huidige leerlingen in 

klas 3 aangepast. Zij hebben toetsen toegevoegd, zodat leerlingen voor kleinere hoeveelheid stof 

één/meerdere extra cijfer(s) kunnen halen. De aangepaste PTA’s staan op de website 

(https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/). 

 

 
 
 
 

Mondkapjes…  

Graag willen wij u vragen om thuis nogmaals met leerlingen te bespreken dat het een belangrijke 
maatregel is om het COVID-19 virus te remmen en het aantal besmettingen te drukken. Wij bieden 
leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben een mondkapje aan tegen vergoeding van €1. Met 
leerlingen die op dat moment geen geld bij zich hebben wordt afgesproken dat ze de dag daarna het 
geld aan de conciërge betalen. Vanaf 1 december is het ook in scholen verplicht om een mondkapje 
te dragen, alleen gedurende de les mag het mondkapje af. Meer informatie hierover kunt u 
terugvinden op de website van de Rijksoverheid.  
 
René Corten 
Veiligheidscoördinator locatie Meerssen en Valkenburg 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stellamariscollege.nl/voor-leerlingen/pta/


 

Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

November 

30 Toetsweek 

 

December 

01-05 Toetsweek 

04 Surprise met mentorklas leerjaar 1&2 

07 Start periode 2 

07-12 30 minuten rooster 

07-12 Reflectiegesprekken (mentor-leerling) 

11 Paarse vrijdag 

14-18 Preventieweek 

21 Start Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


