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Uitbreiding Corona rooster…  

2 weken geleden zijn we gestart met het aangepaste Corona rooster. We hebben dit rooster 

afgelopen week geëvalueerd en geconstateerd dat we kunnen uitbreiden. Dat is uiteraard goed 

nieuws. Lessen op school volgen is voor de meeste leerlingen veel prettiger dan online vanuit huis. 

We toetsen onze keuzes steeds goed aan de mogelijkheden van ons gebouw. We moeten namelijk de 

anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Vanuit dit gegeven zijn aanpassingen voor leerjaar 1 en 2 

en de klassen 3C en 3D ingevoerd, deze aanpassingen treft u aan in onderstaand schema.  

Voor leerjaar 4 en de klassen 3A en 3B wijzigt er niets. Over anderhalve week evalueren we opnieuw 

en bekijken welke uitbreidingen mogelijk zijn.  

 

 

Programma per leerjaar vanaf 15 maart 2021 
 

Leerjaar 1 gewijzigd 

Maandag Online les 

Dinsdag Les op school 

Woensdag Les op school 

Donderdag Online les 

Vrijdag Online les 



 

Leerjaar 2 gewijzigd 

Maandag Online les 

Dinsdag Online les 

Woensdag Les op school 

Donderdag Les op school 

Vrijdag Online les 

 

Leerjaar 3A & 3B geen wijzigingen 

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 3C & 3D gewijzigd 

Maandag Les op school met volledige klas 

Dinsdag Online les 

Woensdag Online les 

Donderdag Keuzevak op school 

Vrijdag Les op school met volledige klas 

 

 

Leerjaar 4 geen wijzigingen 

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 geen wijzigingen 

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. 

 



Lessen in de Polfermolen…  

We hebben helaas even moeten wachten op een “go” van de Gemeente Valkenburg met betrekking 

tot het gebruik van de Polfermolen. Gelukkig is de beslissing nu gemaakt: we mogen de zalen en 

kleedlokalen weer in gebruik nemen. Komende week echter alleen op maandag, donderdag en 

vrijdag. De sportzalen zijn de volgende week dinsdag en woensdag in gebruik als stemlokaal voor de 

landelijke verkiezingen.  

Polfermolen 

Maandag     15 maart Klas 4C les 2+3 

Maandag     15 maart Dienstverlening & veiligheid les 3 t/m 6 

Dinsdag        16 maart Geen lessen in Polfermolen i.v.m. verkiezingen 

Woensdag    17 maart Geen lessen in Polfermolen i.v.m. verkiezingen 

Donderdag   18 maart Vanaf deze datum alle lessen volgens rooster in de Polfermolen voor de 
klassen die op school zijn  

 

Leren op school…  

Tijdens de proefwerkweek is het weer mogelijk voor leerlingen om te leren op school. In lokaal 23 is 
begeleiding aanwezig en kan uw zoon of dochter rustig leren en vragen stellen. Deze begeleiding 
wordt de gehele week aangeboden.  
De leerlingen kunnen hier terecht van 09.00-13.00 uur 

De leerlingen kunnen zich bij de eigen mentor aanmelden. 

 

Bericht van de decaan…  

MBO Online Open Dag Citaverde College klas 3 
Meld je aan voor de Online Open Dag en ontvang toegang tot de digitale 360º omgeving bomvol 
informatie en momenten om je vragen te stellen over de Mbo-opleidingen van CITAVERDE College! 
  
Reserveer je plek op: 
https://www.citaverde.nl/mbo/open-dag-mbo/ 
  
Mevrouw Souren, decaan. 

 

 

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 

https://www.citaverde.nl/mbo/open-dag-mbo/

