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Paarse vrijdag…   

 

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op 

school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. 

In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. 

Vrijdag 11 december is de Paarse vrijdag van 2020. Ook wij als Stella Maris College besteden hier 
aandacht aan. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk leerlingen aan deze actie meedoen door een 
Paars kledingstuk te dragen. Verder zal er ook tijdens lessen aandacht besteed worden aan dit 
thema. 
 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lesbische_vrouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transgender


Preventieweek…  

Van 14 t/m 18 december is de jaarlijkse preventieweek. Het reguliere lesrooster zal dan niet gelden. 

Daarvoor in de plaats is er een apart lesrooster, met uitzondering van dinsdag 15 december. Deze 

staat gereserveerd voor reflectiegesprekken en stage introductie jaar 3. 

 

De leerlingen zullen drie dagen lessen krijgen over maatschappelijke thema’s in de vorm van 

gastlessen, workshops, activiteiten enzovoort. Eén dag zal in het teken staan van sport en 

teambuilding. Tot slot  volgt op  vrijdag 18 december een gezellige afsluiting samen met de mentor. 

Door het wegvallen van de dinsdag, zijn een aantal activiteiten geschrapt en volgt niet iedereen 

hetzelfde programma helaas. 

In de bijlage treft u het rooster aan van de preventieweek. Vanwege de aanpassingen die we hebben 

moeten doen, kan het zijn dat er volgende week nog enkele kleine wijzigingen zullen plaatsvinden. In 

de definitieve versie zullen ook de lokalen toegevoegd zijn. 

Sportactiviteit: Op deze dag hebben de leerlingen geen andere activiteit. De leerlingen hebben reeds 

een onderdeel gekozen en worden in sportkleding in de Polfermolen verwacht. Leerlingen die het 

onderdeel mountainbiken gekozen hebben, mogen met hun eigen mountainbike deelnemen.  

Het onderdeel “No credit, game over” voor 4KB/BB vindt plaats in Maastricht. De leerlingen worden 

met eigen vervoer verwacht bij Stay-o-kay in Maastricht. Bij problemen m.b.t. vervoer kunnen de 

leerlingen dit aangeven bij de mentor.  

Volgende week ontvangt u nog een volledige brief met meer informatie over de preventieweek en 

we willen u vragen de informatie samen met uw zoon/dochter door te nemen.   

 

Inhalen toetsen proefwerkweek…  

Indien een leerling in de proefwerkweek door geldige afwezigheid één of meerdere toetsen heeft 
gemist, dan kunnen deze worden ingehaald op dinsdag 8 december tijdens het 7e en 8e uur in lokaal 
60. 
Als er meer dan twee toetsen gemist zijn, graag direct contact opnemen met de mentor om verdere 
afspraken te maken. 
 
  

Herkansbare toetsen bovenbouw…  

Vanaf maandag 04 januari 08:00 uur start het aanmelden voor één herkansbare toets voor 
bovenbouwleerlingen via It’s Learning. 
Het aanmelden sluit op donderdag 07 januari om 13:00 uur. Hierna is aanmelden niet meer 
mogelijk. 
De toetsen die herkansbaar zijn, staan vermeld in het PTA op de website. 
Niet alleen een onvoldoende, maar ook een voldoende mag herkanst worden. Het hoogst behaalde 
cijfer telt. De herkansingen zijn na de kerstvakantie op dinsdag 12 januari tijdens lesuur 7. 
Eventuele inhaaltoetsen vanuit de periode zijn die dag tijdens lesuur 8. 
 

  



 

Bericht 1 van onze decanen…  

Nieuws van CITAVERDE College 
Begin november heeft de open dag van de mbo-opleidingen van het CITAVERDE College Corona-
proof via livestreams plaatsgevonden. Een mooi succes dat ze willen delen! De opnames van deze 
livestreams zijn via de flyer in de bijlage eenvoudig voor jullie terug te kijken. Elke opleiding wordt in 
een half uur gepresenteerd met filmpjes van praktijklessen en vakdocenten die uitleg geven over de 
inhoud van de opleiding.   
  
Ook is een mooie 360 tour ontwikkeld om een volledig beeld te krijgen van hun locatie en de mbo-
opleidingen die aangeboden worden bij CITAVERDE-college in Heerlen. Leerlingen kunnen in hun 
eigen tempo virtueel door de school lopen. Langs deze weg willen ze jullie uitnodigen om een 
virtueel kijkje te nemen bij hen op school! 
  
Voor de leerlingen die meer willen weten van een van onze opleidingen is het mogelijk om zich aan 
te melden voor een try-out om fysiek op school een middag te komen proef studeren.   
 
 

Bericht 2 van onze decanen…  

Info bouwopleiding Bouwmensen 
Kennismaken met een vakopleiding werkt het beste door langs te komen, de praktijkruimte te zien, 
de medewerkers te ontmoeten en de sfeer te proeven. Daarom nodigt Bouwmensen Limburg BV 
schoolverlaters van harte uit om bij hen een kijkje te komen nemen. Dit doen ze op de volgende twee 
dagen en tijdstippen: 

·       Donderdag 10 december van 18.00 – 18.45 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. 
·       Zaterdag 12 december van 10.00 – 10.45 uur en 11.00 – 11.45 uur. 

Locatie: Stationstraat 100, 6191 Beek. 
  
Ze houden uiteraard rekening met de geldende coronamaatregelen. Ze doen alles op gepaste afstand 
en leiden geïnteresseerden en hun gezinsleden rond met mondkapjes en gereinigde handen. 
Zodoende kunnen ze de juiste persoonlijke aandacht geven die nodig is om tot een goed beeld te 
komen. Hiervoor is een planning echter noodzakelijk daarom graag van tevoren aanmelden. 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar: opendag@bouwmensen-limburg.nl. 
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Overzicht belangrijke data jaarrooster 

Let op: door de wateroverlast zijn wijzigingen ingevoerd! 

December 

07 Start periode 2 

08 Inhalen toetsen proefwerkweek lesuren 7+8 

07+08 Reflectiegesprekken (mentor-leerling) + 30 minuten rooster 

09+10 Toetsen volgens rooster 

11 Reflectiegesprekken (mentor-leerling) + 30 minuten rooster 

11 Paarse vrijdag 

14 Preventiedag 

15 Reflectiegesprekken (mentor-leerling), geen lessen 

15 Inhalen toetsen proefwerkweek lesuren 7+8 

16+17 Preventiedagen 

18 Afsluitende activiteit met mentor 

21 Start Kerstvakantie 

 

Januari 

04 Lesvrij 

04-07  Aanmelden 1 herkansbare toets bovenbouw via Its learning, sluiting 07 januari 13.00 uur 

05 30 minuten rooster 

12 Herkansbare toets bovenbouw: lesuur 7 

12-15 LOC-gesprekken 

19 30 minuten rooster 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een fijn Sinterklaasweekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


