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Onderwijs vanaf 3 maart…  

Het kabinet heeft dinsdag  in de persconferentie lichte versoepelingen aangekondigd. Een daarvan is 

dat vanaf 1 maart op school meer fysiek onderwijs is toegestaan. Leerlingen krijgen minimaal 1 dag 

per week fysiek les. Als het mogelijk is om de leerlingen meer les te geven, dan doen we dat. De rest 

van de week volgen zij online les. Het aantal fysieke lessen is nog niet veel, dat realiseren wij ons ook. 

Maar we zijn wel blij dat de leerlingen naar school mogen komen en hun medeleerlingen kunnen 

zien. We kijken ernaar uit om de leerlingen te verwelkomen.  We starten met dit nieuwe programma 

op woensdag 3 maart. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw zoon of dochter: 

 De gehele school gaat over naar een 40 minuten rooster in plaats van 30 minuten, het 
overzicht hiervan treft u aan in de bijlage. 

 Op de dagen dat de leerling op school is, gaat de gymles in de Polfermolen weer door. De 
ingang is vanaf nu bij de voordeur van de Polfermolen. 

 In de klassen worden “koppeltjes” gemaakt, deze 2 leerlingen zitten tijdens alle lessen bij 
elkaar. Tussen alle koppeltjes is wel anderhalve meter afstand ingeregeld. Hierbij volgen we 
de adviezen van het RIVM. 

 We splitsen de pauzes om drukte te voorkomen. Leerjaar 4 (de grootste groep) apart van de 
andere klassen), de tijden treft u aan in de bijlage. 

 Mondkapjes blijven verplicht in de gangen en aula. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown


Programma per leerjaar vanaf 3 maart 2021 
 

Leerjaar 1 

Maandag Online les 

Dinsdag Les op school 

Woensdag Online les 

Donderdag Online les 

Vrijdag Online les 

 

Leerjaar 2 

Maandag Online les 

Dinsdag Online les 

Woensdag Online les 

Donderdag Les op school 

Vrijdag Online les 

 

Leerjaar 3 

Maandag Les op school + online les.  
De groep wordt in tweeën gesplitst door de mentor. Dat betekent om 
de week les op school. De groep die thuis is, volgt de les online. 
Leerlingen horen van hun mentor of ze in groep A of B zitten. 

Dinsdag Online les 

Woensdag Online les 

Donderdag Keuzevak op school 

Vrijdag Les op school + online les.  
De groep wordt in tweeën gesplitst door de mentor. Dat betekent om 
de week les op school. De groep die thuis is, volgt de les online. 
Leerlingen horen van hun mentor of ze in groep A of B zitten. 

 

Leerjaar 4 

Bijna geen wijzigingen voor leerjaar 4.  
De lessen zoals afgelopen weken gepland, blijven op die manier doorgaan. 
Let op: 

 Ook de ondersteuningslessen blijven in de middag staan, de tijdstippen worden 
verschoven naar later op de middag in verband met het 40 minuten rooster.  

               De betreffende groepen ontvangen hiervan een aparte mail van de docent. 
 

 

Groep met extra ondersteuning van Ondersteuningsteam 

Bijna geen wijzigingen voor deze groep. De extra klas blijft bestaan. 
Let op: 

 Wanneer de eigen klas op school is, sluit de leerling aan bij de eigen klas. 

 



Basisregels op school en in de klas 

 Je houdt anderhalve meter afstand tot volwassenen en medeleerlingen 

 Je draagt je mondkapje als je je verplaatst in het schoolgebouw. Als je op je plek zit, 

bijvoorbeeld in de klas, mag je het mondmasker afdoen.   

 Je houdt je aan de hygiënemaatregelen: regelmatig en grondig je handen wassen of 

desinfecteren, je werkplek schoonmaken, hoesten/niezen in je elleboog.  

 Je gaat in quarantaine als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het 

coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten op een dag op minder 

dan 1,5 meter van elkaar. Je laat je testen op dag 5, ook als je geen klachten hebt. 

 Je blijft thuis als je klachten hebt en laat je testen. Als een van je gezinsleden ernstige 

klachten heeft of corona heeft, blijf je ook thuis en laat je je testen. Gebruik deze beslisboom 

om te zien of je naar school kan.   

 

Omschakelen 

Met onze leerlingen schakelen we weer om naar een nieuw schoolritme. Dat is voor iedereen even 

wennen en dat begrijpen we. Al onze collega’s werken keihard om de lessen zowel online als fysiek 

goed te organiseren.  Laat het ons weten als u ergens vragen over heeft of als er in het rooster iets 

niet duidelijk is. We zijn vooral blij om de leerlingen straks weer te zien!  

 

 

Maatschappelijk werk…  

  

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! 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_150221.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_150221.pdf


Puber met Corona dipje?…  

 

Puber met Corona-dip?  
Veel jongeren ervaren psychische klachten door de strenge Corona-maatregelen. Maakt u zich 
zorgen over het emotionele welzijn van uw puber? Merkt u dat uw kind somber is en minder lekker 
in z’n vel zit? Of heeft u de indruk dat uw kind spanning ervaart of angstig is geworden? Vraagt u zich 
af hoe u uw kind hier het beste in kunt ondersteunen of begeleiden? Stel dan uw vragen tijdens het 
wekelijkse Chatspreekuur ‘Psychische klachten bij pubers’ via www.cjg043.nl! Elke dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur zit een expert van Mondriaan Preventie 
klaar. Via deze link vindt u  voor meer informatie: https://www.cjg043.nl/wekelijks-chatspreekuur-
psychische-klachten-bij-pubers/ 

 

 

Bericht van onze decanen…  

Online infoavonden Gilde Opleidingen voor leerlingen uit klas 3&4. 
Alle vakscholen van Gilde Opleidingen organiseren van 1 t/m 5 maart online infoavonden. 
De leerling maakt met ouders/verzorgers kennis met de studenten, docenten én de opleiding. Ze 
bieden een kleinschalige aanpak en een interactief programma met persoonlijke aandacht. Op hun 
site vinden jullie de exacte data en tijden. Wil je deelnemen aan een infoavond schrijf je dan in via 
hun site. 
Mevr. K. Souren, Decaan 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiqrDnoBsanRTAaguUIL27lXdCjWIwtfWRcJNeXJSNg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fwekelijks-chatspreekuur-psychische-klachten-bij-pubers%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRvJ0yRsgGVxkiuCsr%2FtyU%2BR92YG94ieV9gjzmIlbMQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fwekelijks-chatspreekuur-psychische-klachten-bij-pubers%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRvJ0yRsgGVxkiuCsr%2FtyU%2BR92YG94ieV9gjzmIlbMQ%3D&reserved=0


Profielwerkstuk klassen 4A, 4B, 4C…  

Het afronden van de PTA’s als voorbereiding op de schriftelijke examens is in volle gang. Het 

eindexamenjaar is al over de helft en de datum voor het inleveren van het profielwerkstuk komt ook 

steeds dichterbij. Om de groepjes leerlingen in de gelegenheid te stellen samen te werken aan het 

profiel werkstuk verwachten we deze leerlingen a.s. dinsdag 2 maart allemaal op school. De middag 

start om 13.00 u en duurt voor hun minstens tot 15.00 u maar langer werken mag ook. Tot uiterlijk 

16.30 u. Er is plaats om te werken in de aula en op het leerwerkplein. 

Het is belangrijk dat het profielwerkstuk met een v of een g afgerond wordt want bij een o mag de 

leerling  niet deelnemen aan de centrale examens.  

Na dinsdag kan er zeker in de groepjes nog verder gewerkt worden maar we hopen dat er op deze 

middag flinke stappen gemaakt kunnen worden. 

Belangrijk is dat iedereen zijn eigen device meeneemt naar school omdat we niet alle leerlingen op 

1,5 m van elkaar in onze computerlokalen kunnen plaatsen. 

 

 

De einddatum voor het inleveren van het profielwerkstuk is vastgesteld op maandag 15 maart.  

Mevr. O. Grootjans, teamleider Bovenbouw 

 

 
 
 

 

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


