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Weekplanning 
 
In de bijlage treft u de weekplanning aan voor week 11 en 12 

 
 
Fysieke aanwezigheid van lesgroepen op school 

Met ingang van week 11 wordt de aanwezigheid van leerlingen op school langzaam opgeschaald. 
We starten hiermee met de leerlingen van leerjaar 1. Zij komen met ingang van maandag 15 maart 
2x per week naar school om de lessen fysiek te volgen. 
 
In de bijlage vindt u de planning voor week 11 en 12. 

 
 

Afspraken komende toetsweken. 

- We handhaven voor de leerjaren VWO 4/5/6, HAVO 4/5 en GTL 3 toetsen de data die nu ook 
gecommuniceerd zijn. Anders wordt de periode voor de examenleerlingen tot de 
eindexamens te kort.  

- Dat betekent dat deze toetsweek start op vrijdag 26 maart en duurt tot vrijdag 2 april. 
- Toetsen voor de ander leerjaren vinden aansluitend plaats, van woensdag 7 april tot 

woensdag 14 april; 
- Leerlingen van VWO 4/5/6, HAVO 4/5 en GTL 3 krijgen een extra mogelijkheid om te 

herkansen; 
- Onderdelen die niet behandeld zijn hoeven ook niet in de toetsen aan de orde komen 

(ondanks dat ze in het PTA opgenomen zijn). Docenten geven aan wat leerlingen moeten 
leren voor de toetsen; 

- We analyseren na afloop van deze toetsweek de resultaten van de PTA toetsen en daar waar 
veel leerlingen de gehele toets onvoldoende maken (meer dan 50% minder dan een 
5,5)  komt een  herkansing voor de leerlingen die onvoldoende gescoord hebben; 

- We zorgen dat in de herkansingen slechts één toets per dag gemaakt hoeft te worden; 
- Voor verschillende vakken en onderdelen zijn herstelprogramma’s gestart. Docenten 

inventariseren bij de eindexamenleerlingen waar leerlingen nog behoefte hebben aan extra 
ondersteuning ter voorbereiding op de centrale examens. Aan de hand van die inventarisatie 
ontwikkelen we eventueel  nog een aantal activiteiten. 

 
John Hausmans 

 
 
Toetsrooster bovenbouw 

Van vrijdag 26 maart 2021 tot en met vrijdag 2 april 2021 wordt de 3e toetsweek voor de leerlingen 
van de bovenbouw (GTL3, HAVO4, VWO4, HAVO5, VWO5, VWO6) gehouden. 
 
In de bijlage vindt u de planning. Deze wordt ook op de website van school gepubliceerd. 
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Toetsrooster onderbouw klas 1 en 2HV (incidenteel H3/V3) 
 
Van woensdag 7 april tot en met dinsdag 13 april of woensdag 14 april vindt de toetsweek plaats 
voor leerjaar 1 en 2HAVO/VWO. 
Incidenteel zijn er ook voor een aantal 3HAVO- en 3VWO-klassen 1 of 2 toetsen gepland. 
 
In de bijlage vindt u het betreffende toetsrooster.  

 
 
Werkmiddagen docenten 
 
Op dinsdag 16 maart en woensdag 24 maart 2021 zijn er voor docenten twee werkmiddagen 
ingepland. 
De lessen zullen op beide middagen om 13.15 uur eindigen. 

 
 
Corona 
 
De komende weken gaan we voorzichtig opschalen. Dat betekent dat met ingang van deze week de 
eerste klassen weer twee dagen per week naar school kunnen komen in plaats van één dag. 
Dat kan echter alleen als iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. Ik wil daarom nog eens extra 
aandacht vragen voor het dragen van de mondkapjes. Dat is een wettelijke verplichting waar we als 
school ook achter staan. Het is erg vervelend dat onze medewerkers leerlingen met enige regelmaat 
moeten wijzen op het dragen van deze mondkapjes. Ik wil iedereen vragen om de mondkapjes 
gewoon te dragen. Voorkomt verdere verspreiding van het virus, zorgt voor een veilige omgeving 
zeker voor onze medewerkers en maakt dat we het schoolgebouw ook langzaamaan verder kunnen 
openen voor andere klassen. Met enige medewerking van iedereen moet dat toch gaan lukken. 
 
John Hausmans 

 
 
Lessen Nederlands 
 
Vanwege de afwezigheid van mevr. Blom en de terugkeer van mevr. Vranken zijn de lessen 
Nederlands in de onderbouw en 3GTL herverdeeld. De lessen worden overgenomen door mevr. 
Vranken, mevr. Doumen en mevr. Cox. 

 
 
Schoolfotograaf 

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart 2021 komt de schoolfotograaf om alle leerlingen, m.u.v. 
de eerstejaars, op de foto te zetten. 
De planning is inmiddels naar de leerlingen gestuurd en vindt u tevens in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 

 
 
Tevredenheidsvragenlijst 
 
Als school zijn we benieuwd naar uw tevredenheid over onze school. Onlangs ontving u per mail een 
herinnering om de tevredenheidsvragenlijst in te vullen. We gebruiken hiervoor het platform 
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Kwaliteitscholen.nl. De ingevulde enquêtes worden door hun anoniem gemaakt en aan ons 
doorgestuurd. Met de informatie die u ons via deze enquête geeft kunnen we zien waar ouders 
tevreden over zijn en waar we nog aan kunnen werken.  
Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest verzoeken we u vriendelijk om de vragenlijst in te 
vullen. 
 
Alvast hartelijk bedankt, 
 
de medewerkers van het Kwaliteitsbureau 

 
 

VMBO-TL klas 3 
 

 Op dinsdag 23 maart 2021 vindt online de Centrale Voorlichting plaats voor de 
opleidingsmogelijkheden binnen het mbo. Leerlingen uit klas 3 hebben via Som 
mail een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor deze verplichte 
activiteit. Deadline voor het aanmelden is dinsdag 9 maart. 
 

 Donderdag 8 april – Stage/meeloopdag. Leerlingen zoeken zelf een stageplaats 
waar ze minimaal 4 uur stage kunnen lopen. Leerlingen mogen niet in de avonduren stage 
lopen. Ook is het niet de bedoeling dat ze zwaar werk verrichten. Voor aanvang van de stage 
dienen leerlingen, ouders en het stagebedrijf een stagecontract in te vullen. Stagecontracten 
zijn bij de mentoren van klas 3 te verkrijgen.  
 

 Donderdag 22 april - informatieavond voor ouders over pakketkeuze leerjaar 4. Leerlingen 
krijgen vóór 22 april informatie. 

 

VMBO KB/TL klas 1 & 2 
 

 De stageactiviteit van vrijdag 26 maart gaat door!  
 

Wat is de bedoeling? 
- Leerlingen zoeken zelf een stageplaats waar ze op bovenstaande dag minimaal 4 uur 

stage kunnen lopen.  
- Begin maart krijgen leerlingen van hun mentor een stagecontract mee naar huis. Dit 

contract dient vóór donderdag 18 maart ingeleverd te zijn bij de mentor.  
- In de klassen wordt uitgebreid gesproken over de invulling van deze dag. Natuurlijk is 

er ook de aandacht voor het nabespreken van de dag.  
 

VMBO KB/TL klas 2 
 

 Woensdag 7 april –  informatieavond vakkenpakket 3TL en 3KB. 
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Bericht van de schoolmediatheek 
 
Een verzoek aan alle leerlingen:  
Willen jullie de boeken die jullie geleend hebben in de schoolmediatheek inleveren of de 
uitleentermijn verlengen als je ze nog nodig hebt. Tijdens de lockdown zijn de uitleentermijnen 
automatisch verlengd, maar nu moet je daar zelf voor zorgen! 
Een speciaal verzoek aan alle eindexamenkandidaten om alle geleende materialen uiterlijk 30 april in 
te leveren. 

 
 

 
 
Mededeling in het kader van begaafdheidsprofielschool 
 
Wij wijzen u op een activiteit die door Bibliotheek Meerssen wordt georganiseerd. 

GRATIS VRAGENUUR (HOOG)BEGAAFDHEID 
 
1 op de 50 mensen is hoogbegaafd. Intelligentie is een essentieel onderdeel, maar hoogbegaafdheid 

is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, 
creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van 
hoogbegaafdheid. 
  
Voor iedereen die interesse heeft in hoogbegaafdheid of met een 
hulpvraag rondloopt, verzorgt talentbegeleider Anke van Geel op 
woensdag 17 maart een vragenuur (hoog)begaafdheid bij 
Bibliotheek Meerssen.  
 
Vanaf nu is het iedere maand weer mogelijk om in de bibliotheek 
te praten over hoogbegaafdheid, zowel voor jong als oud. 
Talentbegeleider Anke Van Geel is aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen en om onduidelijkheden op te 
helderen. Anke van Geel begeleidt in haar praktijk VerAnkerJe 
mensen die regelmatig problemen ervaren ten gevolge van hun 
(hoog)begaafdheid. Ook in het kader van de Week van de 
Hoogbegaafdheid staat er een vragenuur op het programma. Voel 

je welkom bij het vragenuur (hoog)begaafdheid zowel voor volwassenen als voor kinderen, pubers en 
gezinnen met (hoog)begaafde gezinsleden. Ook voor boekentips! 
 



 
6 

Het vragenuur is op woensdag 17 mrt van 15.00-17.00u in de bibliotheek. Vooraf aanmelden via 043 
364 24 11 of info@bibliotheekmeerssen.nl. 

 

 
 
 
 

 
Team Jumbo-Visma Academy organiseert Open Trainingen om jongeren kennis te laten maken met 
de wielersport. Ben jij tussen de 13 tot en met 17 jaar oud, heb je weinig tot geen ervaring met 
wielrennen en vind je het gaaf om de sport te proberen? Doe dan mee met de gratis Open 
Trainingen!   
  
Tijdens de Open Trainingen leer je hoe je bochten rijdt, in een groep fietst en nog veel meer! Plezier 
staat altijd voorop. Zo ontdek jij op een leuke manier de wielersport. De Open Trainingen vinden 
plaats op meerdere locaties. Jij kiest zelf waar, wanneer en hoe vaak je deelneemt. Deelnemers die 
niet in het bezit zijn van wielermateriaal krijgen een racefiets en helm te leen.   
  
Meer informatie en aanmelden: teamjumbovisma.nl/open-trainingen-team-jumbo-visma-academy-
2021/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bibliotheekmeerssen.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamjumbovisma.nl%2Fopen-trainingen-team-jumbo-visma-academy-2021%2F&data=04%7C01%7Ce.lassauw%40stichtinglvo.nl%7Cc79fff3e651340e5665f08d8dd5e0aaf%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637502743305902221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2s%2FIu1zFf9Mdni6cy7PQ8zOLumJcTl9lnzBvZ8wbzoQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamjumbovisma.nl%2Fopen-trainingen-team-jumbo-visma-academy-2021%2F&data=04%7C01%7Ce.lassauw%40stichtinglvo.nl%7Cc79fff3e651340e5665f08d8dd5e0aaf%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637502743305902221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2s%2FIu1zFf9Mdni6cy7PQ8zOLumJcTl9lnzBvZ8wbzoQ%3D&reserved=0

