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Eindexamens…  

 

Geregeld ontvangen wij vragen over hoe de eindexamens dit jaar worden afgenomen. Terechte 
vragen, we zijn echter afhankelijk van de regelgeving die we vanuit de overheid ontvangen. Op zeer 
korte termijn ontvangen we de definitieve richtlijnen en regels omtrent de eindexamens van onze 
minister Arie Slob. Vervolgens communiceren wij met alle ouders en leerlingen wat dit concreet 
betekent voor onze school. We doen onze uiterste best om het voor onze leerlingen zo overzichtelijk 
mogelijk te houden. Zeker in tijden van onzekerheid extra belangrijk. En uiteraard gaan we voor een 
mooi diploma voor al onze leerlingen! 

 

 



Informatieavonde MBO…  

 
Gilde-opleidingen 
Alle vakscholen van Gilde Opleidingen organiseren online infoavonden. Jullie maken kennis met de 
studenten, docenten én de opleiding. Ze bieden een kleinschalige aanpak en een interactief 
programma met persoonlijke aandacht. Aanmelden via de site www.gildeopleidingen.nl. 
  
Citaverde College 
Wil je meer weten over één van de MBO-opleidingen van Citaverde College volg dan online een 
voorlichting. Aanmelden via de site www.citaverde.nl. 
  
Vista College 
Het Vista College organiseert ook dit jaar weer de centrale voorlichtingsavond voor leerlingen van 
klas 3. Deze voorlichting wordt in een online-classroom gegeven op dinsdag 23 maart. 
De voorlichting is verplicht voor alle 3e jaars leerlingen, maar 4e jaars leerlingen mogen ook 
aansluiten. 
De voorlichting bevat een interactief gedeelte. Leerlingen volgen twee rondes. 
  
Aanmelden klas 3: Leerlingen ontvangen informatie via de mentor. 
Aanmelden klas 4: Leerlingen die hier nog interesse in hebben, kunnen zich melden bij mevr. 
Souren: k.souren@stichtinglvo.nl. 
  
Bouwmensen 
De opleiding Bouwmensen heeft binnenkort op de locatie in Beek open dagen op 25 en 27 februari. 
Deze momenten zijn in blokken verdeeld en de geïnteresseerden moeten zich hiervoor aanmelden. 
  
25-2-2021            18.00 – 18.45 uur of 19.00 – 19.45 uur 
27-2-2021            10.00 – 10.45 uur of 11.00 – 10.45 uur 
  
Aanmelden hiervoor is wel noodzakelijk zodat het coronaproof kan verlopen. 
De leerling mag samen met één ouder/begeleider komen. 
Het mailadres waarop aangemeld kan worden is: opendag@bouwmensen-limburg.nl 
  
  
Aanmelden MBO klas 4 
Leerlingen van klas 4 hoeven zich niet in te schrijven bij een tweede MBO-opleiding. Dit is alleen 
verplicht als het gaat om een numerus fixus opleiding of een opleiding waar toelating is. 
 

Mevrouw Souren en mevrouw de la Court 
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Inschrijven keuzevak leerjaren 3 en 4 D&P…  

Binnenkort kiezen alle leerlingen van 3KB/BB een nieuw keuzevak  voor periode drie. Deze periode 

start op 6 april. We starten met inschrijven volgens onderstaand schema:  

Vanaf 19 februari kan de leerling het totaaloverzicht in It’s Learning vinden onder het vak:  

Inschrijvingen keuzevakken  

De leerling kan 1 keuzevak kiezen voor periode 3. Dit kan een stageplek zijn of een keuzevak op 

school, niet beiden!  

Inschrijving stage:  

23 t/m 25 februari 

De leerling stuurt een stageaanvraag door te mailen naar mevrouw Dols (j.dols@stichtinglvo.nl) en 

meneer Grond (r.grond@stichtinglvo.nl). In deze mail geeft de leerling aan bij welk bedrijf hij/zij 

stage wil lopen en een duidelijke motivatiebrief hiervoor. 

Uiterlijk 26 februari krijgt de leerling een bericht of de stage goedgekeurd is en er nog plek is. Wil je 

een grote kans maken? Zorg dat je dan ook een goede motivatie geeft!  

De leerlingen die in de huidige periode een stageplek hebben en die vanwege corona niet doorgaat, 

zullen deze in periode 3 mogen oppakken. 

 

Inschrijving keuzevak op school:  

Via het vak Inschrijvingen keuzevakken in It’s Learning, kunnen de leerlingen op 1 maart vanaf 18.00 

uur inloggen en hun keuze doorgeven tot en met 2 maart. Als leerlingen op 3 maart nog niets 

ingevuld hebben, zullen wij hen een plek toewijzen.  

Aan ouders vragen wij om deze data te noteren en thuis te bespreken waar de leerling zich voor 

inschrijft. Houd hierbij altijd een 2e keuze achter de hand.  

 

23 t/m 25 februari  Inschrijving keuzevak periode 3 op stage  

01 t/m 02 maart  Inschrijving keuzevak periode 3 op school  

 

Dhr. R. Grond 

 

 



Extra ondersteuning…  

Het aanbod voor de ondersteuningslessen van klas 4 is ook deze week weer uitgebreid. De leerlingen 
die in aanmerking komen voor ondersteuning ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
 
Hieronder een volledig overzicht van de ondersteuningslessen: 

 

Vak Wanneer Docent 

Engels BB Maandag G. Vijgeboom 

Biologie KB/TL Maandag R. Ceulen 

Nederlands BB Maandag J. Cox 

Economie klas 4D/4F/4G Woensdag 12.10-13.00 E. Ziellemans 

Economie klas 4 E/4H Woensdag 13.00-14.00 E. Ziellemans 

Wiskunde Woensdag Q.  Yildiz 

Nask TL Woensdag R. Ceulen 

Duits Woensdag A. Kikken 

Economie TL Donderdag M.  Plum 

Nederlands KB/TL Donderdag J. Cox 

Frans Vrijdag B. Zink 

Biologie BB Vrijdag D. Ameen 

Engels KB/TL Vrijdag G. Vijgeboom 

 

 
 
 

 

 

Voor u allemaal een hele fijne vakantie! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


