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Omgaan met wat er is…   

 

 

Voor iedereen is deze Corona periode een tijd van aanpassen en kijken naar wat wel kan. Bij pubers 

kan dit veel vragen oproepen, soms kan het ook gevoelens van zorgen of verdriet oproepen. Het kan 

helpen en opluchten om daar met iemand over te praten. School werkt daarom samen met de 

Gemeente: via school kan een leerling zich aanmelden voor een gesprek met een van de 

maatschappelijk werkers. Zij luisteren en kunnen tips geven. In de bijlage de poster waarin staat hoe 

een leerling zich kan aanmelden. Laten we vooral goed voor elkaar zorgen! 



Extra ondersteuning…  

Vorige week zijn de ondersteuningslessen Duits en Frans van start gegaan. Vanaf volgende week 

starten ook de ondersteuningslessen Wiskunde en Economie voor de eindexamenklassen. De 

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

hiervan een apart bericht.  

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 achterstanden.  

Hieronder een overzicht van de ondersteuningslessen: 

Vak Wanneer Docent 

Economie Basis en Kader Woensdag Erik Ziellemans 

Wiskunde Woensdag Queeny Yildiz 

Economie Tl Donderdag Michel Plum 

Duits Donderdag Aïsha Kikken 

Frans Vrijdag Brigitte Zink 

 
 

 

Maatschappelijke stage…  

 
 
Vanwege de Coronamaatregelen die nu al bijna een jaar duren en nog niet afgelopen zijn, is het voor 
leerlingen moeilijk om de maatschappelijke stage af te ronden. De maatschappelijke stage is een 
onderdeel van het PTA van het vak maatschappijleer. We geven alle leerlingen hier nu vrijstelling 
voor. De leerlingen die de maatschappelijke stage wel al hebben afgerond of nog gaan afronden, 
krijgen een schooleigen certificaat waarop staat dat ze de maatschappelijke stage hebben afgerond. 
  

 

 

 

 

 



Dia taal…  

Tekstenlab is een digitale tekstenbank vol met interessante thema’s, teksten én werkbladen op 

verschillende niveaus. Eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en docenten van basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. Maar ook heel geschikt voor thuisschoolouders. 

 

Wij stellen een aantal teksten + bijbehorend oefenmateriaal nu gratis beschikbaar voor 

thuisschoolouders. Hiermee kun je echt werken aan de leesvaardigheid van kinderen op 

verschillende niveaus. De teksten zijn informatief en bevatten verschillende onderwerpen. Laat 

leerlingen zelf kiezen over welk thema ze willen lezen, dat vergroot de leesmotivatie! De 

bijbehorende werk- en antwoordbladen zijn gratis te printen. Alle thema’s zijn voorzien van een 

‘Instructie voor thuisonderwijs' 

 Aanvragen? 

1. Ga naar www.dia-plus.nl 

2. Klik op ‘gratis demo’ 

3. Voor thuisschoolouders: Vul bij Brin in: 20IS04 

4. Je ontvangt de inloggegevens in je e-mail. 

5.  Alle thema’s zijn voorzien van een ‘Instructie voor thuisonderwijs'. 
 

Dhr. E. Honee coördinator Dia taal 

 

Inschrijven keuzevak leerjaar 3 verplaatst…   

Van 1 t/m 8 februari staat in de jaaragenda dat de inschrijving voor het 3e keuzevak zou plaatsvinden 
voor onze 3e jaars leerlingen. Vanwege de huidige situatie is het in kaart brengen van stageplaatsen 
op dit moment erg moeilijk.  
Hierdoor hebben we besloten om de inschrijving van het keuzevak naar een later moment te 
verplaatsen. 
 
 

24 t/m 26 februari Inschrijving keuzevak op stage met motivatie 
 

01 t/m 02 maart 
 

Inschrijving keuzevakken op school 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiatoetsen.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0eaaadefd16933fc9ae8f9fca%26id%3De7dabe97f8%26e%3D2e29561206&data=04%7C01%7Ce.honee%40stichtinglvo.nl%7C2681dd2fd5b3404d79da08d8beb442b3%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637469028705095910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5KkKO5KHfzlv87bn%2BZ9NRgIDPBkRoCd6Phhv8QS75rU%3D&reserved=0


Mountainbiken… 

 

Vanaf dinsdag 2 februari t/m vrijdag 5 februari gaat onze sportdocent dhr. Lassauw mountainbiken 

met leerlingen. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf school. Er kunnen per dag 20 leerlingen 

deelnemen. Vol=vol, dus wie het eerst aanmeldt is het eerst aan de beurt. Wanneer leerlingen willen 

deelnemen,  kunnen ze zich aanmelden bij dhr. Lassauw: e.lassauw@stichtinglvo.nl 

 

  

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


