
 

 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief ouders/verzorgers/leerlingen 
Stella Maris College Valkenburg 

 
 

 
Schooljaar 2020-2021 
Nr. 18 
08 januari 2021

 
 

 

 

Namens alle medewerkers van Stella Maris Valkenburg 

wens ik u een mooi gezond en gelukkig 2021! 

 

 

 

Herinnering herkansingen…   

Volgende week dinsdag 12-1 zijn de herkansingen voor de leerlingen van leerjaar 3 & 4 op school. 

        Voor de 4e jaars start de herkansing om 12:30. 

        Voor de 3e jaars start de herkansing om 14:00. Op deze manier is er tijd om na de laatste 
online les naar school te komen. 

 
De leerlingen hebben zich via It’s Learning voor één herkansbare toets (sluitingsdatum was 
donderdag 7 januari ). 
Mochten er vragen zijn, neem dan tijdig contact op met de mentor. 
  

LOC gesprekken…   

De LOC (Leerling-Ouder-Coach) gesprekken worden dit jaar online gevoerd door alle mentoren. De 

voortgang, het welzijn en de gestelde doelen worden tijdens dit gesprek besproken. We vinden het 

belangrijk dat de leerling bij dit gesprek aanwezig is, het gaat namelijk over zijn/haar ontwikkeling. 

Van de mentor/coach van uw zoon of dochter ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.  

 

 



 

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 je 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! 
Voor meer informatie:  
https://www.cjg043.nl/chatspreekuur-psychische-klachten-bij-tieners-en-jongeren/ 
  
 

Januari 

12 Herkansbare toets leerjaar 4:  12.30 uur 

12 Herkansbare toets leerjaar 3: 14.00 uur 

12-15 LOC-gesprekken 

19 30 minuten rooster 

 

 

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
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