
 

 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief ouders/verzorgers/leerlingen 
Stella Maris College Valkenburg 

 

 
Schooljaar 2020-2021 
Nummer 29 
02 april  2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderwerpen: 

 Mei stage leerjaar 3 

 Weerbaar het examen in 

 Reflectieweek 
 

Bijlage: 

 -  

 
 

Mei stage leerjaar 3… 

 

 

Van 25 tot en met 28 mei vinden de stagedagen plaats voor klas 3.  De leerlingen krijgen vrijdag 9 

april en maandag 12 april van mevrouw Dols hierover uitleg op school. Ze krijgen dan ook het 

stageboekje mee naar huis. De leerlingen moeten zelf een stageplek regelen. Deze stage heeft als 

doel: ervaring kunnen opdoen in het bedrijfsleven en op deze manier ook kunnen kijken wat past bij 

hun toekomst.  Ouders van klas 3 ontvangen hiervan nog een aparte ouderbrief. 

 Mevrouw Dols 



 

Weerbaar het examen in… 

Zit uw zoon of dochter in het vierde leerjaar en heeft hij/zij last van (faal-)angst, gebrek aan 

zelfvertrouwen en spanningen in aanloop naar het examen? Komt het vaker voor dat uw zoon of 

dochter zich hierdoor boos, verdrietig of machteloos voelt? Stella Maris College Valkenburg biedt 

deze leerlingen een kans om hier actief mee aan de slag te gaan. Dit doen ze onder begeleiding van 

Mevr. Timmermans, docent zorg en welzijn, tevens vierdejaars mentor. De geboden activiteiten 

hebben als doel het versterken van het ego, het vergroten van de weerbaarheid en het relativeren 

van emoties.  

Hoe en wanneer?  

Deze activiteiten in groepsverband worden In week 15 – 16  op school gegeven. De activiteiten zijn 

interactief, leerzaam en plezierig, duren twee klokuren en vinden plaats op dinsdagmiddag. De 

leerlingen krijgen handvatten en tips ter voorbereiding op het examen, welke ze in de meivakantie 

individueel kunnen toepassen en door-ontwikkelen.   

Aanmelden kan tot woensdag 7 april bij de mentor of rechtstreeks bij mevr. Timmermans. Mail dan  

naar v.timmermans@stichtinglvo.nl, hier kunt u ook terecht voor vragen. Wanneer er veel animo is 

zal er een selectie plaatsvinden, uiterlijk vrijdag 9 april hoort u of uw zoon/dochter geselecteerd is.  

 

Vriendelijke groet, mevr. Timmermans 
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Reflectieweek… 

Van dinsdag 6 april tot en met 9 april vinden de reflectiegesprekken plaats tussen de mentoren en 

hun mentorleerlingen plaats. Een belangrijk moment om terug te blikken op de successen en 

uitdagingen en een moment om vooruit te blikken: aan welke doelen ga je werken, wat zijn je sterke 

kanten: hoe ga je die nog meer inzetten, wat vind je nog lastig: hoe ga je dat aanpakken. Dit zijn 

zomaar een aantal vragen die tijdens zo’n gesprek op tafel kunnen komen. Vanuit dit gesprek worden 

afspraken gemaakt die door zowel de mentor als leerlingen worden onderschreven.  

Gedurende deze week houden we vast aan het 40 minuten rooster. We schakelen bewust niet over 

naar 30 minuten, dat levert te veel verwarring op. Het betekent wel dat in deze week alle lessen 

vanaf les 6 worden vrij geroosterd. In de middag vinden immers de reflectie gesprekken plaats.  

 
 
 
 
 
 
 

Voor u allemaal een fijn Paasweekend! 

 

 
 
 
 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


