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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 11 januari 2021 

 

 
 
Persconferentie 21 januari 
 
Op dinsdag 12 januari is een persconferentie van de minister-president. 
Duidelijk wordt dan of de scholen weer volledig open gaan of (gedeeltelijk) moeten sluiten. 
We hebben daarom als Stella Maris Meerssen alvast een drietal scenario’s ontworpen die we ook 
graag met u willen delen. Woensdag 13 januari is dan duidelijk welk scenario realiteit gaat worden. 
Dat werken we dan verder uit en zullen ouders en leerlingen over de concrete uitwerking verder 
informeren. 
 
Scenario A 
School gaat volledig open op 18 januari. 

- De PTA toetsen en de toetsen in de andere leerjaren kunnen dan gewoon doorgang vinden. 
- Toetsweek start conform planning op 20 januari voor alle leerlingen. 

 
Scenario B 
De school gaat niet volledig open en de huidige maatregelen blijven nog een aantal weken van 
kracht. 

- De schoolexamens (PTA toetsen) gaan fysiek plaats vinden op school. Als dat niet mogelijk is 
omdat er bijvoorbeeld niet geoefend kan worden met practica passen we het PTA aan en 
wordt dit onderdeel verplaatst naar een later tijdstip dit najaar. 

- De toetsen voor leerjaar 3 HAVO  en VWO, 4 VWO en 2 KTL gaan door maar worden digitaal 
afgenomen via It’s Learning. 

- De toetsen voor leerjaar 1 en 2 (behalve 2 KTL) gaan niet door. Wel worden in deze leerjaren 
eventueel formatieve toetsen afgenomen online. Deze toetsen kunnen plaatsvinden tijdens 
de lessen van 30 minuten in of rondom deze toetsweken.  

- Leerjaar 1 en 2 krijgen in de middag digitale lessen (van 30 minuten) en kunnen in de 
ochtend zelf aan het werk. Dit in verband met het surveilleren voor de PTA toetsen die in de 
ochtend worden afgenomen, 

- We plannen twee middagen (vrijdag 15 januari en maandag 18 januari)  waarin we docenten 
de gelegenheid geven om dit goed met de vakgroep af te stemmen.  

 
Scenario C 
De school gaat volledig dicht. 

- De schoolexamens (PTA toetsen) vinden digitaal plaats.  
- Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij praktische toetsen) worden deze verplaatst naar een 

ander tijdstip. Eventueel passen we dan het PTA aan. 
- De toetsen voor leerjaar 3 HAVO  en VWO, 4 VWO en 2 KTL gaan door maar worden digitaal 

afgenomen via It’s Learning. 
- De toetsen voor leerjaar 1 en 2 (behalve 2 KTL) gaan niet door. Wel worden in deze leerjaren 

eventueel formatieve toetsen afgenomen online. Deze toetsen kunnen plaatsvinden tijdens 
de lessen van 30 minuten in of rondom deze toetsweken.  

- Leerjaar 1 en 2 krijgen in de middag digitale lessen (van 30 minuten) en kunnen in de 
ochtend zelf aan het werk.  
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- We plannen twee middagen (vrijdag 15 januari en maandag 18 januari)  waarin we docenten 
de gelegenheid geven om dit goed met de vakgroep af te stemmen.  

 
 
Weekplanning week 2,3 en 4 
 
In onderstaande weekplanning wordt er van uit gegaan dat de scholen vanaf maandag 18 januari 
fysiek weer open gaan. 
 

Week 2 
* HAVO5 en VWO6 fysiek les op school (30-minutenrooster) 
* Overige klassen online lessen (30-minutenrooster) 
    

  

Week 3 (onder voorbehoud: wijzigingen mogelijk n.a.v. corona-persconferentie 12 januari) 
    
Dinsdag 19 januari   
5 x 50 minuten rooster voor leerlingen van de bovenbouw, HV2 en HV3 
Normale lesdag met 50 minuten rooster voor leerlingen van KTL1, KTL2, HV1 
    
Woensdag 20 januari  
Start toetsweek bovenbouw en HV2, HV3 
5 x 50 minuten rooster voor leerlingen van KTL1, KTL2, HV1 
    
Donderdag 21 januari 
Start toetsweek KTL1, KTL2, HV1 
    
Vrijdag 22 januari 
Toetsweek   
    

  

Week 4 (onder voorbehoud: wijzigingen mogelijk n.a.v. corona-persconferentie 12 januari) 
    
Maandag 25 januari 
Toetsweek   
CITO kijk- en luistertoetsen Frans HAVO5 
    
Dinsdag 26 januari 
Toetsweek 
    
Woensdag 27 januari 
Toetsweek 
CITO kijk- en luistertoetsen Engels/FLE VWO6 
Normale lesdag met 50 minuten rooster voor leerlingen van KTL1 
    
Donderdag 28 januari 
CITO kijk- en luistertoetsen Frans VWO6 (lesuur 1+2)  
(voor leerlingen zonder Frans gaan de reguliere lessen door) 
    
Vrijdag 29 januari 
CITO kijk- en luistertoetsen Duits HAVO5 (lesuur 1+2)  
(voor leerlingen zonder Duits gaan de reguliere lessen door) 
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Eindexamenleerlingen: werkuren en lokaalindeling 11 januari 2021 t/m 15 januari 2021  
 
Bijgevoegd het Excel bestand met de werkuren voor de eindexamenkandidaten en de lokaalindeling. 
Na overleg over de beschikbare ruimtes en grootte van de leslokalen, dat met de leerlingenraad 
heeft plaats gevonden, zal er komende week gekeken worden, dat grotere lesgroepen HAVO5 en 
VWO6 fysiek in domeinen les krijgen i.p.v. in de voornoemde lokalen.  
Indien lesgroepen op domeinen les krijgen zal dit te zien zijn in het lesrooster van SOMtoday. 

 
 
Stage VMBO Klas 1 & 2  
 

Helaas kan dit jaar, i.v.m. corona, de stage van 11 februari niet doorgaan. 
Afhankelijk van de maatregelen van de regering verplaatsen we de stage voor klas 1 naar 26 maart. 
Voor klas 2 stond er al een stagedag gepland op 26 maart, deze gaat vooralsnog door. 
 
Wat is de bedoeling? 

- Leerlingen zoeken zelf een stageplaats waar ze op bovenstaande dag minimaal 4 uur stage 
kunnen lopen.  

- Begin maart krijgen leerlingen een stagecontract mee naar huis. Dit contract dient vóór 
donderdag 18 maart ingeleverd te zijn bij de mentor.  

- In de klassen wordt uitgebreid gesproken over de invulling van deze dag. Natuurlijk is er ook 
de aandacht voor het nabespreken van de dag.  

 

Mocht u vragen hebben kunt u vragen hebben over deze stageactiviteit kunt u een mail sturen naar 
v.delacourt@stichtinglvo.nl 
 
Valérie de la Court 
 
 
 
 
VMBO klas 3  
 
Leren ontdekken waar je passie ligt en waar je gelukkig van wordt is van cruciaal belang bij het 
maken van een keuze voor een vervolgopleiding.  
Naast opdrachten op school in het beroepskeuzedagboek zijn ervaringen in de praktijk hierbij erg 
belangrijk. Daarom gaan leerlingen van klas 3 donderdag 8 april stagelopen. 
 
Wat is de bedoeling? 

- Leerlingen zoeken zelf een stageplaats waar ze op bovenstaande dag minimaal 4 uur stage 
kunnen lopen.  

- In maart krijgen leerlingen een stagecontract mee naar huis. Dit contract dient vóór 
donderdag 1 april ingeleverd te zijn bij de mentor.  

- In de klassen wordt uitgebreid gesproken over de invulling van deze dag. Natuurlijk is er ook 
de aandacht voor het nabespreken van de dag.  

 
Mocht u vragen hebben kunt u vragen hebben over deze stageactiviteit kunt u een mail sturen naar 
v.delacourt@stichtinglvo.nl 
 

Valérie de la Court 

 

mailto:v.delacourt@stichtinglvo.nl
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lessen LO 
 
In een eerdere communicatie over de lockdown stond dat lessen LO niet door zouden gaan. Echter is 
daarna besloten om de lessen wel door te laten gaan. Voor de leerlingen waren deze lessen ook 
gewoon zichtbaar in hun rooster. Maar om enige onduidelijkheid weg te nemen bij dezen toch nog 
even een bericht dat de lessen LO gewoon volgens rooster doorgaan. Voor de 
eindexamenkandidaten kunnen er bij sportoriëntatie wel wijzigingen zijn geweest in de 
lesmomenten en/of het aanbod. Dit is of wordt door de betreffende LO-docent aan de leerlingen 
doorgegeven. 

 
 
Stella Maris Meerssen niet langer een zeer zwakke school 
 
Zoals u weet heeft de inspectie Stella Maris in september 2020 bezocht en het onderwijs in brede zin 
bekeken. Dit naar aanleiding van het oordeel zeer zwak dat aan de havo afdeling was toegekend. De 
inspectie heeft geconstateerd dat de school stevige stappen gezet heeft, dat er hard gewerkt is om 
het onderwijs kwalitatief weer op orde te krijgen. De inspectie was positief over de vooruitgang die 
geboekt is en dat betekent dat Stella Maris niet langer een zeer zwakke school is. Dat is goed nieuws. 
Wel heeft de inspectie aan de school een herstelopdracht gegeven. Die herstelopdracht gaat over 
zicht op ontwikkeling. De inspectie heeft gezien dat de school voldoende zicht heeft op de 
ontwikkeling van de leerlingen, maar kon nog te weinig zien wat de school met dat inzicht doet. Voor 
goed onderwijs is het ook van belang dat de school inspeelt op de verschillen tussen leerlingen, voor 
die leerlingen die iets extra’s nodig hebben aandacht heeft, differentiatie mogelijk maakt, enz. Daar 
gaan we het komende half jaar extra aandacht aan schenken. 
 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de brede herstelopdrachten naar aanleiding van het oordeel 
zeer zwak. Het is fijn om te zien dat dat ook tot een positief resultaat geleid heeft. De inspectie was 
tevreden over de kwaliteitszorg, de professionele cultuur en het didactisch handelen van 
medewerkers. De herstelopdracht waar we nog extra aandacht aan schenken is een logisch vervolg 
op de in gang gezette ontwikkelingen.  
 
John Hausmans 

 
 
Puber met Corona-dipje?  
 
Veel jongeren ervaren psychische klachten door de strenge Corona-maatregelen. Maakt u zich 
zorgen over het emotionele welzijn van uw tiener of puber? Merkt u dat verveling toeslaat en dat uw 
kind daardoor minder lekker in z’n vel is komen te zitten de laatste periode? Of heeft u juist de 
indruk dat uw kind spanning ervaart of angstig geworden is door de onzekere tijd waarin we leven? 
Vraagt u zich af hoe u uw kind hier het beste in kunt ondersteunen of begeleiden? 
Zou u hierover graag eens willen sparren met een expert? Stel dan uw vraag tijdens het 
Chatspreekuur ‘Psychische klachten bij Tieners en Jongeren’ op maandag 18 januari tussen 20.00 en 
22.00 uur via www.cjg043.nl. Experts Judith van Witsen en Paul Maassen van Mondriaan Preventie 
denken graag mee en hebben gegarandeerd een aantal goede tips voor u! 
Klik hier voor meer informatie:  
https://www.cjg043.nl/chatspreekuur-psychische-klachten-bij-tieners-en-jongeren/ 

 

http://www.cjg043.nl/
https://www.cjg043.nl/chatspreekuur-psychische-klachten-bij-tieners-en-jongeren/
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Bezoek schoolfotograaf 
 
Afhankelijk van de coronamaatregelen bezoekt de schoolfotograaf op woensdag 17 en donderdag 18 
maart 2021 het Stella Maris College in Meerssen. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


