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* 1, 5 meter afstand 

* Profielwerkstuk 

* Extra ondersteuning Duits en Frans leerjaar 4 

* Inhaaltoetsen 
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Bijlage: 

*- 

 
 

1, 5 meter afstand…   

 

Deze tijd vraagt veel van onze leerlingen, steeds weer aanpassen aan de nieuwe, strengere regels. 

Dat is niet makkelijk, zeker wanneer je jong bent en er met vrienden op uit wilt. We beseffen dat we 

ook op school veel van hun vragen, zeker het houden van 1,5 meter afstand is lastig.  Ik begrijp dat, 

maar wil ook de veiligheid en gezondheid van iedereen bewaken. Ik wil beroep doen op u als ouder 

om nogmaals thuis het belang van de 1,5 meter afstand te bespreken. Wij doen dat uiteraard ook op 

school, maar samen staan we sterker! Dank u wel.  

Belinda Westera 

 



 

Profielwerkstuk…  

 

De deadline voor het inleveren van het profielwerkstuk is verschoven naar 15 maart. Op deze manier 

bieden we onze leerlingen meer ruimte om hun werkstuk goed af te ronden.  

 

 

Extra ondersteuning…  

  

 

Vanaf volgende week starten de ondersteuningslessen Duits en Engels voor de eindexamenklassen. 

De betreffende vakdocenten hebben een selectie gemaakt, deze leerlingen en ouders ontvangen 

hiervan een apart bericht. Duits wordt verzorgd door onze stagiaire Aïsha Kikken, de les Frans zal 

worden gegeven door onze docente mevrouw Zink. Beiden kennen de leerlingen goed en hebben 

goed in beeld aan welke onderdelen aandacht moet worden besteed. 

De ondersteuning voor de andere vakken wordt komende week ook georganiseerd en vervolgens 

ingezet. Deze extra lessen worden bekostigd vanuit de subsidie die we hebben ontvangen, deze 

subsidie is specifiek bedoeld voor het wegwerken van eventuele achterstanden bij de 

eindexamenleerlingen.  

 
 

 

 

 

 



Inhaaltoetsen…   

Het tijdstip van afnemen van de inhaaltoetsen is vanaf 26 januari gewijzigd in 13.00 uur. Deze tijd 

sluit beter aan bij het 30 minuten rooster. Leerlingen hoeven dan minder lang te wachten in de aula.  

 

 

Adobe licentie…   

 

Adobe creative cloud-pakket 

Stichting LVO heeft voor alle scholen een licentie voor de programma’s van Adobe. Nu heeft de 

stichting een aanbod gekregen om deze licentie ook aan te bieden voor thuisgebruik. Leerlingen en 

ouders hebben de mogelijkheid om het volledige pakket te krijgen voor €6,- (excl. btw en 

administratiekosten) per jaar.  

Wat krijgen de leerlingen? 

Complete set Adobe Creative Cloud-toepassingen en -diensten (met leeftijdsgebonden beperkingen). 

Het betreft o.a. de volgende desktop applicaties: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dimension, 

Acrobat, InCopy, Bridge, Premiere Pro, After Effects, Audition, Media Encoder, Prelude, 

Dreamweaver, Animate en XD (wijzigingen onder voorbehoud). 

Voorwaarden en beperkingen 

 Aangezien het om leerlingen gaat die onder de 18 jaar zijn, zijn er leeftijdsgebonden 
beperkingen; Adobe Stock en Portfolio zijn niet beschikbaar. 

 Geen Adobe ID mogelijk, alleen via Federated ID (e-mailadres van school). 

 Online opslagruimte bij Adobe is 2GB. 
 

Aanmelden: 

Willen jullie een thuislicentie voor Adobe, kan dit kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen 

naar Pascal Engelen: p.engelen@stichtinglvo.nl 

Noteer in deze mail heel duidelijk de naam en het mailadres van de leerling. 

Uiterlijke datum van inschrijving: 28 januari 2021!! 

 

  

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
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