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Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College Meerssen 
Meerssen, 25 januari 2021 

 

 
 
Corona en onderwijs 

We zijn gestart met de toetsweek. In de richtlijnen van de minister van onderwijs staat aangegeven 
dat eindexamenleerlingen fysiek op school les krijgen en dat PTA toetsen ook voor de 
voorexamenklassen fysiek op school worden afgenomen. Daar kwam een aantal weken geleden de 
richtlijn bij dat leerlingen ook op school 1,5 meter afstand moeten houden, voor zover dat mogelijk 
is.  
 
We hebben toen een aantal maatregelen getroffen. We hebben het rooster aangepast, waarbij we 
de grotere ruimtes die we ter beschikking hebben vaker gebruiken voor het verzorgen van onderwijs. 
Soms verdelen we een grote groep over twee lokalen, we hebben de aula opnieuw ingericht. 1,5 
meter afstand houden is ook in de communicatie op school meer en beter zichtbaar. Dat neemt niet 
weg dat ook op school het gedrag van iedereen van groter invloed is dan deze maatregelen. Zo zien 
we dat mondkapjes soms nog wel vergeten worden, maar het steeds meer een gewoonte wordt. Dat 
zal met de 1,5 meter afstand houden ook het geval zijn. 
 
We hebben gekeken naar de organisatie van de toetsweek die gepland stond. Zoals aangegeven 
worden PTA toetsen fysiek op school afgenomen. Uiteindelijk is gekozen om hiervoor de sporthal te 
gebruiken. Uiteraard hebben we overleg gevoerd met de gemeente en die hebben daarmee 
ingestemd. Hoewel in de sporthal dan soms grote groepen leerlingen aanwezig zijn kunnen we daar 
de 1,5 meter beter garanderen dan in ons eigen schoolgebouw. Leerlingen zitten op 1,5 meter 
afstand van elkaar, het binnen komen in de hal en het verlaten van de hal gaat sneller en beter dan in 
het schoolgebouw, we hebben minder surveillanten nodig waardoor het onderwijs aan leerlingen die 
geen PTA toetsen hebben ook beter doorgang kan blijven vinden. De ruimte in de sporthal is hoger 
en kan beter geventileerd worden. Voor een aantal andere klassen nemen we digitaal toetsen af en 
bij de eerste leerjaren houden we nu een aantal kleinere formatieve toetsen. 
 
Er is uiteraard sprake van een zekere spanning tussen maatregelen als een avondklok, het mogen 
ontvangen van één bezoeker per dag en de situatie op school. Het blijft balanceren tussen het 
gegeven dat we het onderwijs zoveel als mogelijk willen laten doorgaan en de bestrijding van het 
virus. Dat speelt in het hele land en de regering neemt daarover met voortschrijdend inzicht 
beslissingen. Die nemen we als school als richtlijn en proberen daar zo goed als mogelijk handen en 
voeten aan te geven. Dat dat soms vragen oproept begrijpen we en daarvoor vragen we ook u 
begrip. Ook de komende weken en maanden zullen we steeds met gezond verstand blijven zoeken 
naar een goede balans tussen de maatregelen en de voortgang van ons onderwijs. Uiteraard met 
inachtneming van de landelijke richtlijnen. Als  u daarover nog vragen mocht hebben horen we die 
graag van u. 
 
John Hausmans 
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Weekplanning week 4,5,6 

Week 4  

    
Maandag 25 januari 

Toetsweek KTL2, H3, V3, H4, V4, H5, V5, V6 

Online lessen in de middag KTL1, HV1, HV2   
CITO kijk- en luistertoetsen Frans HAVO5 (zie toetsrooster) 

    

Dinsdag 26 januari 

Toetsweek KTL2, H3, V3, H4, V4, H5, V5, V6 

Online lessen in de middag KTL1, HV1, HV2   

    

Woensdag 27 januari 

Toetsweek KTL2, H3, V3, H4, V4, H5, V5, V6 

Online lessen in de middag KTL1, HV1, HV2   

CITO kijk- en luistertoetsen Engels/FLE VWO6 (zie toetsrooster) 

    

Donderdag 28 januari 

CITO kijk- en luistertoetsen Frans VWO6 (lesuur 08.40-10.20) (voor leerlingen zonder Frans vervallen lesuur 1 tm 3), 
start lessen voor alle VWO6 leerlingen vanaf 10.30 uur 

Start online lessen volgens 30-minutenrooster met start 08.40 uur 

VWO4: Toets Nederlands online: start online toets 08.40 uur, start online lessen vanaf 10.30 uur 

    

Vrijdag 29 januari 

CITO kijk- en luistertoetsen Duits HAVO5 (08.40-10.20) (voor leerlingen zonder Duits vervallen lesuur 1 tm 3),  
start lessen voor alle HAVO5 leerlingen vanaf 10.30 uur 

    

 

Week 5 in deze week start de voorlopige profielkeuze klas HAVO3, VWO3 en Gymnasium3 

    
Maandag 1 februari 

CITO kijk- en luistertoetsen Engels/FLE HAVO5 (lesuur 08.40-10-20), start lessen voor alle HAVO5 
leerlingen vanaf 10.30 uur 

   

Dinsdag 2 februari 

    

Woensdag 3 februari 

CITO kijk- en luistertoetsen Duits VWO6 (08.40-10.20) (voor leerlingen zonder Duits vervallen lesuur 1 tm 3), start 
lessen voor alle VWO6 leerlingen vanaf 10.30 uur 

    

Donderdag 4 februari 

    

Vrijdag 5 februari 
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Week 6 onder voorbehoud (in afwachting van de uitkomsten van de persconferentie van 2 februari 2021) 

    
Maandag 8 februari 

Inhaaltoetsen in de middag 

30-minutenrooster   

leerlingbespreking nieuwe stijl   

  

Dinsdag 8 februari 

Inhaaltoetsen in de middag 

30-minutenrooster  

leerlingbespreking nieuwe stijl   
    

Woensdag 9 februari 

Inhaaltoetsen in de middag 

30-minutenrooster  

leerlingbespreking nieuwe stijl   
    

Donderdag 10 februari 

21.00 uur: inleveren definitieve versie profielwerkstuk  

30-minutenrooster   

leerlingbespreking nieuwe stijl   
    

Vrijdag 11 februari 

30-minutenrooster   

leerlingbespreking nieuwe stijl   

  

  

Week 7 Carnavalsvakantie  
 

 

Nieuwe toetsdatum vwo 4 Nederlands 
 
Wegens stroomstoring in het Heuvelland is op woensdag 20 januari j.l. de online toets van vwo 4 
voor het vak Nederlands helaas komen te vervallen.  
We hebben de online-toets opnieuw ingepland: op donderdag 28 januari om 8.40 uur. De leerlingen 
zullen nog nadere informatie ontvangen via Somtoday i.v.m. het inloggen voor deze toets.  
De online-lessen voor vwo 4 zullen op donderdag 28 januari starten om 10.30 uur (dus vanaf het 4e 
lesuur).   

 
 
Cijfers in Somtoday 
 
We hebben het verzoek gekregen om de cijfers in Somtoday onzichtbaar te maken tijdens de 
toetsweek. Graag laten we u weten dat de cijfers van woensdag 20 januari tot en met woensdag 27 
januari niet zichtbaar zullen zijn voor ouders en leerlingen.  
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Inspectierapport 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het bezoek van de inspectie. Stella Maris 
afdeling HAVO is niet langer meer zeer zwak en dat is goed nieuws. De inspectie was erg tevreden 
over de stappen die gezet zijn. De kern van ons vak, het geven van goed onderwijs is op orde. We 
hebben u geïnformeerd over de vervolgopdracht van de inspectie. De inspectie heeft geconstateerd 
dat er een prima start gemaakt is met het in beeld brengen van de hiaten die bij sommige leerlingen 
ontstaan zijn. Maar men wil nu ook zien wat de school met die constateringen doet en hoe binnen 
het onderwijs gedifferentieerd wordt. Rond de zomervakantie zullen we daarvoor een rapport 
schrijven en dat aan de inspectie overhandigen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het 
volledige inspectierapport verwijzen we naar onze website. 

 
 
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 
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