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Corona… 

Afgelopen weekend werd duidelijk dat een aantal leerlingen positief was getest op Corona. Ook 
enkele collega’s hadden klachten en moesten een test ondergaan. Uiteraard erg vervelend voor de 
betreffende leerlingen en collega’s. De keuze die we als schoolleiding vervolgens moesten nemen: de 
betreffende klassen een week thuis online lessen laten volgen, was er een die je ook liever niet 
maakt. We hebben echter gekozen voor de veiligheid en het zekere voor het onzekere genomen. Het 
lijkt er nu op dat er geen nieuwe meldingen binnen komen en dat we volgende week weer aan de 
slag kunnen op school. Als de overheid de komende weken toestaat dat scholen weer meer 
leerlingen mogen ontvangen geven we daar uiteraard direct uitvoering aan. De leerlingen in de 
voorexamenklassen krijgen daarbij voorrang. 



NPO… 

Zoals u hebt kunnen lezen krijgen scholen de komende twee schooljaren extra middelen om de 
gevolgen die de Coronacrisis heeft veroorzaakt op te vangen. Het gaat dan vooral om het bijwerken 
van mogelijke achterstanden en aandacht voor de begeleiding. Scholen doen eerst een onderzoek en 
besluiten dan in overleg met de medezeggenschapsraad waar de middelen het komende schooljaar 
aan besteed worden. Het ligt voor de hand dat we verder gaan werken aan maatwerk voor die 
leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. En aan versterking van de begeleiding 
onder andere in de vorm van het mentoraat. Beide aspecten liggen in het verlengde van de 
herstelopdrachten die we van de inspectie hebben ontvangen. 

 

Verbouwing Meerssen… 

 
Door de komst van de leerlingen en het personeel uit Valkenburg gaan we de komende maanden een 
stevige verbouwing uitvoeren in Meerssen. Naast praktijklokalen voor D&P (dienstverlening en 
producten) wordt ook gewerkt aan het vormgeven van een talenvleugel en een praktijkvleugel voor 
natuurkunde, scheikunde en biologie. Daardoor hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar 
een up-to-date schoolgebouw waar alle leerlingen van vmbo tot aan vwo-onderwijs kunnen volgen. 
Verder gaan we ook nieuw meubilair voor buiten bestellen. Het wordt prachtig! 

 

 

Sneltesten… 

Scholen gaan op korte termijn sneltesten ontvangen voor personeel en leerlingen, momenteel 
wachten we nog op de definitieve datum. We zullen u dan verder informeren over de wijze waarop 
we die gaan en mogen toepassen.  

 

 

In de krant… 

2 leerlingen van onze school (Nives Kiel en Demi Slangen) zijn 2 weken geleden geïnterviewd 
door Dagblad de Limburger. Zij mochten vertellen hoe zij het hybride onderwijs ervaren. Er 
werd ook meteen een fotoshoot aan gekoppeld en het resultaat is prachtig. In de bijlage 
treft u  beide artikelen aan. We zijn trots op deze meiden! 

 



Herkansingen en inhalen klassen 3 en 4…  

  
Op dinsdag 13 april vinden de herkansingen plaats van klas 3 en klas 4. De leerlingen moeten 
zich hiervoor hebben aangemeld. 
De leerlingen worden op de volgende tijden op school verwacht: 
  
4 TL/GL                08.40 u – 09.40 uur  
4 KB                       08.40 u – 09.40 uur 
4 BB                       10.00 u – 11.00 uur  
Klas 3                     10.00 u – 11.00 uur 
  
De klassen die gesplitst les krijgen worden ook bij de herkansingen in aparte lokalen 
geplaatst. 
De klassen 4 D t/m 4 F worden in de ruime aula geplaatst. 
  
Enkele leerlingen moeten nog toetsen inhalen en deze kunnen aansluitend gemaakt worden; 
de leerlingen kunnen zich melden bij dhr. Krewinkel. De deadline voor het maken van de 
toetsen is vastgesteld op 16 april. 
 
  
De leerlingen van klas 3 hebben nog de mogelijkheid om een tweede vak te herkansing. Deze 
herkansing vindt plaats op dinsdag 20 april. Ook hiervoor moeten de leerlingen zich 
aanmelden. 
 
Odette Grootjans 

 

 

Overgang… 

 
In de overgang van de leerlingen van het ene naar het volgende leerjaar kijken we naar de resultaten 
die leerlingen geboekt hebben. Daarnaast worden alle leerlingen besproken door de docenten die 
lesgegeven hebben aan deze leerlingen. Daar wordt ook besproken wat de inschatting van deze 
docenten is op een succesvol vervolg in een volgend schooljaar. Uiteraard speelt de bijzondere 
situatie waarin we het afgelopen schooljaar onderwijs hebben vormgegeven daarbij een belangrijke 
rol.  Die opbrengsten (resultaten en bespreking) zijn doorslaggevend voor een definitief advies dat 
met u besproken wordt. 
 

 



12 en 13 april…   

Voor 12 en 13 april staan de leerling besprekingen  op de agenda. We houden vast aan het 40 
minuten rooster, dit om verwarring bij leerlingen te voorkomen. De lessen duren op maandag  tot en 
met les 4.   

Op dinsdag  hebben de leerlingen van leerjaar  3 en 4 de herkansingen, voor deze leerlingen vervallen 
de lessen. De leerjaren 1 en 2 hebben les tot en met les 4. 

 

Vmbo leerjaar 2 project zorgcentrum…  
Voor het vak D&P Multimedia werken de leerlingen met een computerprogramma aan opdrachten 
uit de praktijk. Ze werken b.v. met Excell, Publisher, Word e.d.  

Voor de module Zorgcentrum hebben de leerlingen kennis gemaakt met de werkzaamheden in een 
zorgcentrum. Ze hebben bijvoorbeeld een activiteitenmiddag moeten bedenken voor een 
zorgcentrum. Ter afsluiting hebben de leerlingen een lentestukje gemaakt voor een oudere in hun 
omgeving. Hieronder enkele foto’s van de prachtige bloemstukken.  

Petra Meuwissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Voor u allemaal een fijn weekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 










