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Woord vooraf 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Eén jaar geleden wisten we nog amper iets van een Coronavirus. Niemand heeft zich toen 
gerealiseerd dat dit virus zou leiden tot een wereldwijde pandemie, met alle gevolgen van dien. Je 
zult dat thuis, in je eigen omgeving, op je werk en school gemerkt hebben.  
 
Ook voor de school heeft dit virus stevige gevolgen gehad. We hebben met vallen en opstaan online 
onderwijs ingericht, vormen van hybride onderwijs vormgegeven, gekeken hoe we met alle getroffen 
maatregelen toch specifieke groepen leerlingen op school konden ontvangen, toetsen afgenomen, 
fysiek en digitaal. 
 
Het virus heeft stevige gevolgen gehad voor de ontwikkeling van leerlingen. Die is anders verlopen en 
leerlingen hebben heel veel geleerd: samenwerken, doorzetten, vertrouwen op elkaar, vertrouwen 
op jezelf en dat voor een groot deel in de online wereld.  
 
Het is jammer en te betreuren dat in de media en ook door onze minister veel aandacht besteed 
wordt aan achterstanden en zittenblijven. Aandacht dus aan alle dingen die niet gebeurd zijn. 
Daardoor wordt het beeld neergezet dat leerlingen achterblijven in hun ontwikkeling en dat er hiaten 
zijn ontstaan. De minister is zelfs bezig met een nationaal herstelprogramma. De eerste vraag die dat 
oproept is hoe je een achterstand in een ontwikkeling kunt oplopen. En of je die vermeende 
achterstand met een extra inspanning kunt inlopen. 
 
We hebben met elkaar een onderwijssysteem ontworpen dat vrij star is. Leerlingen moeten op enig 
moment eenzelfde prestatie leveren. Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs door middel van onder andere een CITO toets. Bij de afsluiting van het voortgezet 
onderwijs door middel van een centraal examen. Corona maakt dat dat systeem stevig onder druk 
staat en schuurt aan alle kanten.   
 
Als je de autonome ontwikkeling van jongeren centraal stelt kantelt het perspectief en ook de 
mogelijkheden. In ieder geval levert dat meer positieve energie op en worden jongeren in hun kracht 
gezet. Elke jongere verdient immers de tijd en aandacht die nodig is om tot volle bloei te komen, dus 
aan ons de taak om samen met ouders/ verzorgers te kijken op welk niveau we zitten en waar we 
naar toe willen springen. 
 
Die spanning tussen systeem en ontwikkeling is nu goed voelbaar en je merkt dat er ook ruimte 
ontstaat om hier anders naar te kijken en mee om te gaan. In de brief die de minister vorige week 
geschreven heeft en die aan de vorige nieuwsbrief is toegevoegd staat die ruimte beschreven en 
worden scholen uitgenodigd om hiermee aan de slag te gaan. Dat betekent dat we de komende 
weken ook op Stella Maris gaan kijken wat de mogelijkheden voor ons zijn. Binnenkort wordt immers 
ook definitief bekend hoe de centrale examens dit schooljaar gaan plaatsvinden en/of die beperkt 
worden tot de kernvakken. En weten we ook of en zo ja wanneer we de schoolgebouwen weer meer 
mogen openstellen voor het ontvangen van leerlingen.  
 
De ontwikkeling van leerlingen staat daarbij centraal en ook de vraag hoe we daar als school inhoud 
aan kunnen geven. Dat betekent bijvoorbeeld bij de overgang van het ene naar het andere leerjaar 
dat we niet alleen gaan kijken naar de behaalde resultaten maar ons ook zullen buigen over de vraag 
hoe succesvol leerlingen zullen zijn in een nieuw leerjaar. 
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We willen al onze leerlingen nog steeds een goede bagage geven waarmee ze succesvol zijn in het 
vervolgonderwijs. Dit houdt meer in dan alleen de kennis die getoetst wordt in het examenjaar. 
 
Het is een merkwaardig tijdsgewricht met alle beperkende maatregelen die genomen worden. Maar 
het is ook een tijdsgewricht dat ons een spiegel voorhoudt en terecht de vragen stelt over de wijze 
waarop we zaken hebben vormgegeven. Kan dat niet beter en slimmer, effectiever en efficiënter?  
Laten we die kansen ook benutten, zeker nu een en ander langer duurt dan iedereen gehoopt had. 
Laten we in ieder geval niet blijven hangen in wat niet kan en niet (meer) mogelijk is. Dat verdienen 
onze leerlingen die onze toekomst gaan vormgeven in ieder geval niet. 
We blijven jullie informeren en wensen jullie een mooie krokusvakantie toe, 

John Hausmans, 
Rector Stella Maris College 

 

 
 
Weekplanning 
 
In de bijlage treffen jullie de weekplanning voor week 8 en 9 aan. 

 
 

Inhaaltoetsen, herkansingen en verbetermoment 
 
Uit periode 1 en 2 zijn er nog diverse zaken rondom toetsing die plaats gaan vinden op 1 maart en 9 
maart. Hieronder een overzicht: 
1 maart: 

- GTL3: herkansing toetsweek 2 
Vanaf 13.30 uur, fysiek op school. De lokalenindeling volgt nog. 

 
- Inhaalmoment voor de herkansingen die op 15 december 2020 plaats hebben gevonden. Dit 

betreft dus de leerlingen die zich ingeschreven hadden voor een PTA-toets-herkansing op 15-
12, maar op dat moment met en geldige reden afwezig waren. 
Vanaf 13.30 uur, fysiek op school. De lokalenindeling volgt nog. 

 
- Inhaalmoment voor de overige gemiste PTA-toetsen uit periode 1 en 2. 

Hiervoor moet een individuele afspraak gemaakt worden met de vakdocent van het 
betreffende vak. Indien het meerdere toetsen betreft, dan kan er ook uitgeweken worden 
naar een andere dag in de week. Uiterlijk op 8 maart moeten alle toetsen uit periode 1 en 2 
gemaakt zijn. Hiervoor volgt dus geen lokalenindeling/rooster, de afspraak wordt met de 
vakdocent gemaakt. 
 De hierboven genoemde toetsen gaan in de planning op 1 maart vóór. Als leerling weet je 
zelf of je nog een herkansing of een inhaalherkansing moet maken. Dat betekent dus dat je 
op 1 maart om 13.30 uur géén andere toets kunt afspreken met een vakdocent. Je zult dan 
een ander tijdstip of een andere dag moeten afspreken. Zorg ervoor dat je alle toetsen netjes 
inhaalt! 

 
 
9 maart: 

- Verbetermoment voor de online toetsen uit toetsweek 2 (2K-TL, 3havo/vwo, 4vwo (m.u.v. 
bsm en maatschappijleer) en 5vwo aardrijkskunde) 
Dit verbetermoment is op basis van inschrijving. 
De leerling kan zich voor één toets inschrijven via een formulier dat door dhr. Kerstges wordt 
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rondgestuurd. 
De toetsen vinden online plaats.Verder informatie volgt via dhr. Kerstges. 
Het betreft een eenmalig verbetermoment. Bij ziekte is er geen inhaal-verbetermoment. 
Het hoogst gehaalde cijfer telt. 

 
 
Aanvang herstelprogramma 

 

Met ingang van 1 maart start het herstelprogramma voor het vak wiskunde. Dit herstelprogramma 
wordt schoolbreed ingezet en omvat leerjaren uit zowel de onderbouw als de bovenbouw. De 
docenten wiskunde zullen een deelnemerslijst samenstellen en indien zij van uw kind verwachten dat 
hij/zij deelneemt aan dit programma, dan ontvangt u in de week na de carnavalsvakantie een mail 
met nadere informatie.  

 
 

Toetsbesprekingen 
 
Hoewel er in de wandelgangen misschien andere berichten rondzingen, willen we u bij dezen 
mededelen dat alle toetsen uit de afgelopen toetsweek, zowel de fysieke toetsen als ook de online 
toetsen, met de leerlingen besproken zullen worden. 
Soms is het echter even zoeken naar een juiste en zinvolle manier om dit te doen. Zo is het in het 
kader van de AVG voor ons niet mogelijk om alle toetsen tegelijk aan een hele groep leerlingen ter 
inzage aan te bieden, maar er wordt zeker naar manieren gezocht om de bespreking van een toets 
mogelijk te maken. 
Behalve een tussenmeting van de voortgang van een leerling, is een toets namelijk tevens een 
leermoment en is het de bedoeling dat een leerling middels een bespreking hier ook nog wat van 
opsteekt voor de toekomst. 

 

 
Uitnodiging oudergesprekken maart 2021 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s),  
 
In de week van 8 maart staan de oudergesprekken gepland. Vanwege de huidige situatie rondom 
covid19 en de maatregelen die daarmee samenhangen is een dergelijke bijeenkomst nog steeds op 
dit moment fysiek (nog) niet mogelijk. 
  
Vandaar dat wij u middels deze brief willen uitnodigen, indien u dat wenst, een gesprek online aan te 
gaan met de mentor via MS-Teams.  
De officiële data die voor deze oudergesprekken in de jaaragenda opgenomen zijn, zijn maandag 8 
maart en donderdag 11 maart. U kunt een oudergesprek tot uiterlijk maandag 1 maart per mail 
aanvragen bij de betreffende mentor, die dan vervolgens een planning kan maken en u middels een 
link voor MS-Teams kan uitnodigen.  
 
Omdat de gesprekken online plaatsvinden zou het natuurlijk mogelijk zijn dat een mentor in goed 
overleg ook op andere data dan de hierboven genoemde gesprekken wil plannen. Tevens is het 
mogelijk dat u, naast deze brief van de schoolleiding, inmiddels reeds een persoonlijke uitnodiging 
tot gesprek van de mentor van uw kind(eren) heeft ontvangen.  
 
Uiteraard kan het ook voorkomen dat in een aantal gevallen het gesprek telefonisch gevoerd zal 
moeten worden.  
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Wij wensen u een aangenaam en vruchtbaar gesprek en hopen u in de toekomst ook weer op locatie 
te mogen begroeten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de mentoren,  
 
Dhr. T. Heltzel Teamleider Onderbouw VMBO  
Dhr. A.W.H. Ravier Teamleider Onderbouw HAVO en VWO  
Mw. S. Francotte Teamleider Bovenbouw HAVO  
Mw. A. Thewissen Teamleider Bovenbouw VWO 

 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Zoals u weet, is het Stella Maris College een begaafdheidsprofielschool. We werken met ouders, 
leerlingen en docenten samen om dit profiel te waarborgen. Zoals al eerder aangegeven, zijn we dit 
schooljaar begonnen met een nieuwe scholing van Exentra om bij iedereen de kennis over 
begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen weer op te frissen en te actualiseren.  
 
Door de coronaomstandigheden hebben we echter een aantal scholingsdata moeten verschuiven.  
Toch proberen we het schoolbrede scholingsprogramma voor dit schooljaar zo optimaal mogelijk in 
stand te houden.  
 
Ook voor u als ouder/verzorger willen we de beloofde lezing van Prof. Kieboom 
van Exentra uit Antwerpen laten doorgaan. Natuurlijk zouden wij u liever op 
school ontvangen, maar vanwege de huidige situatie willen we de lezing van 15 

oktober 2020 nu digitaal laten plaatsvinden op donderdag 25 februari 
2021 van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
De lezing zal online gehouden worden via Teams. Het is daarom van belang u tijdig, doch uiterlijk 22 
februari, via het onderstaande mailadres aan te melden. Wij zullen u dan een aantal dagen voor de 
lezing toevoegen aan de Teamsbijeenkomst waarvan u vervolgens via de mail een uitnodiging 
ontvangt. Mocht u 24 uur van tevoren geen link ontvangen hebben, dan kunt u dit bij dhr. Harings 
per mail kenbaar maken. Hij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. 
We verzoeken u 1 mailadres per gezin/ huishouden op te geven, zodat we zo veel mogelijk mensen 
kunnen toelaten.  
Aanmelden kan via onderstaand mailadres: 
 
a.harings@stichtinglvo.nl 
 
Graag begroeten we u tijdens deze online lezing.   
 
Coördinatoren Meer- en Hoogbegaafdheid 

 
 

 
 

 
 

mailto:a.harings@stichtinglvo.nl
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Invullen Tevredenheidsvragenlijst 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
  
Als school zijn we benieuwd naar de tevredenheid van ouders over onze school. Vanaf vrijdag 12 
februari krijgen de ouders een uitnodiging om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze wordt 
per mail verstuurd.  
Met de informatie die jullie ons via deze enquête geven kunnen we zien waar jullie tevreden over zijn 
en, waar we nog aan kunnen werken om onze kwaliteit te verbeteren.  
  
Daarom nodigen we jullie graag uit om deze enquête in te vullen.  
 
Alvast hartelijk bedankt, 
  
de medewerkers van het Kwaliteitsbureau 

 
 
Nepnieuws of niet????? 
 
Graag wil ik attenderen op onderstaande site die onlangs gelanceerd is. De site bevat goede 
informatie en links die interessant zijn om te gebruiken tijdens het lezen/beluisteren van 
nieuwsberichten. Via de site van onze 
schoolmediatheek 
https://stellamariscollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx 
is de website ook toegankelijk. Neem eens een kijkje!! 
 
 

 

Desinformatie en nepnieuws kunnen een enorme 
impact hebben op de samenleving. Dat zien we in 
andere landen, maar ook in Nederland zijn de 
gevolgen zichtbaar. Om je kennis over nepnieuws op een laagdrempelige 
manier te vergroten, kun je gebruik maken de website www.isdatechtzo.nl met tips om zelf uit te 
zoeken of informatie te vertrouwen is. 
 
Isdatechtzo.nl is ontwikkeld in samenwerking met Beeld & Geluid Den Haag en ECP | Platform voor 
de InformatieSamenleving. 
 
Marianne van Oerle-Aarts 
Schoolmediathecaris Stella Maris College 

 
 

De Stella Gold Race 
 
Ja jullie lezen het goed, de eerste editie van de Stella Gold Race gaat van start op 22 februari! 
Wat houdt dat in? Minimaal 100km fietsen, hardlopen of wandelen in 4 weken tijd! Strijd samen met 
je klas maar óók alleen tegen alle leerlingen en docenten! Via een virtuele route kun je jezelf zien 
voortbewegen op de kaart. Probeer de snelste te zijn, de meeste hoogtes te maken of de meeste 
activiteiten te doen en bemachtig daarmee een virtuele gele, groene, rode of blauwe trui!  

https://stellamariscollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediawijzer.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db7cf5f188fa4cd0c337b59560%26id%3D598192e01a%26e%3D91ec8dca20&data=04%7C01%7Cm.vanoerle%40stichtinglvo.nl%7Cdbc0508661ad41ccea0808d8c9b68a74%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637481133134058259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9siEbN82V1SHMdQzIv1qHmWeiXvTPvJuBiCMOvxfZvM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mediawijzer.us9.list-manage.com/track/click?u%3Db7cf5f188fa4cd0c337b59560%26id%3D4199142f4c%26e%3D91ec8dca20&data=04|01|m.vanoerle@stichtinglvo.nl|dbc0508661ad41ccea0808d8c9b68a74|788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172|0|0|637481133134058259|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=SYt2aS5upnJpTX8hTVaL0mgiiiIn9HKvuGRE0J%2ByGUw%3D&reserved=0
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Informatie over de inschrijving volgt nog. Je kunt wel alvast de Strava app downloaden (gratis), dit is 
nodig om mee te doen!  
En aanmelden bij de club van Stella Maris: stellamariscollege (dit is overigens niet verplicht).  
 
Succes met trainen! 
 
Sportieve groeten, 
De sectie LO.  

 
 
Winter Games Editie 2 
 
Op zaterdag 20 februari wordt de tweede editie van de Winter Games georganiseerd. Wederom 
een dag waarin jeugd en jongeren weer eens goed in beweging kunnen komen.  
 
Sport- en beweegmiddag 
Van 10:00 uur tot 15:00 uur zijn er diverse sport en spelmomenten voor én door de jeugd van Bunde, 
Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. In samenwerking met Scouting Bunde, TC Bunde, HVM, 
Karate Do Pora en VV Bunde kunnen kinderen van 6 tot en met 11 jaar en jongeren van 12 tot en met 
17 jaar meedoen aan een grote Stormbaan, Padel, Uni-Hockey, Archery Tag (boogschieten). 
  
De kinderen van 6 t/m 11 jaar zijn welkom van 10.00 – 12.00 uur. De jeugd van 12 tm 17 jaar is 
welkom van 13.00 – 15.00 uur. 
 
Gratis deelname en coronamaatregelen 
Deelname is gratis en aanmelden is wel nodig. De organisatie houdt rekening met de 
coronamaatregelen en zorgen voor een veilige omgeving. Er is voor de ouders een kiss & ride zone. 
Publiek in de zaal is niet toegestaan. Informatie en vragen kunnen belangstellenden stellen via 
baudouin.clairbois@meerssen.nl . 
 
Opgeven kan door een email te sturen naar baudouin.clairbois@meerssen.nl. Vermeld in de email je 
naam, je leeftijd en je school. Opgeven kan tot vrijdag 19 februari 17.00 uur. Je mag je ook 
aanmelden met een groepje. 
 

 

mailto:baudouin.clairbois@meerssen.nl
mailto:baudouin.clairbois@meerssen.nl

