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Examentraining in meivakantie…  

 
Op woensdag (12 mei) en vrijdag (14 mei) in de tweede week van de meivakantie worden door onze 
eigen docenten examentrainingen gegeven aan onze eindexamenkandidaten. Deze trainingen vinden 
plaats in ons gebouw. De trainingen zijn in blokken gepland: in de ochtend van 09.00-12.00 uur en in 
de middag van 13.00-16.00 uur. De training is gratis, maar leerlingen moeten zich wel aanmelden. 
Het volledige overzicht volgt komende week, evenals de manier waarop een leerling zich kan 
aanmelden.  



Zelftesten… 

Komende week ontvangen we de zelftesten op school. Daar hoort ook een strakke organisatie en 
schooleigen planning bij. Die wordt momenteel gemaakt en zal zodra deze gereed is met iedereen 
worden gedeeld. Hieronder nogmaals de algemene informatie: 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen op het 
coronavirus. Dit gaat op twee manieren: 

Risicogericht testen wordt ingezet bij medewerkers (leraren, onderwijsondersteunend personeel, 
overig ondersteunend personeel) en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op 
school bekend is. Zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt voorkomen of 
sneller kan worden opgespoord. 

Preventief testen wordt ingezet voor het onderwijspersoneel (leraren en onderwijsondersteunend 
personeel). Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Door 
regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden 
opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. 

Belangrijk om te weten: 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. 
Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden 
tot uitsluiting van onderwijs of werk. 

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van de 
GGD, en komt hier niet voor in de plaats. 

Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het 
coronavirus? Of is een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen 
als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten testen bij 
de GGD. 

Ouders dienen voor leerlingen tot 16 jaar toestemming te geven voor het geven van een zelftest, 
deze toestemming wordt geregeld via SomtoDay. Hier ontvangt u in de loop van de week bericht van.  

 

  
LOC gesprekken…  
In de week van 19 april vinden het LOC (Leerling-Ouder-Coach) gesprek plaats. Tijdens dit gesprek 
wordt teruggekeken op de afgelopen maanden en worden nieuwe doelen gesteld voor periode 3. 
Een belangrijk moment waarbij leerling, ouders en mentor samen afspraken maken. Omdat we nog 
steeds in Corona tijd leven, vinden deze gesprekken online plaats.  

 

 

 

 



LSD… 

In verband met Corona kunnen we  dit jaar helaas geen LSD (Laatste School Dag) activiteiten 
toestaan. Dat is vooral voor onze eindexamenleerlingen erg jammer.  

 

Gala… 

  
We hopen nog steeds dat ons Gala kan doorgaan: voor 8 juli is een externe locatie vastgelegd. Het 
zou echt fantastisch zijn als we het jaar zo kunnen afsluiten met onze leerlingen. Het is nog even 
afwachten en uiteraard houden we leerlingen en ouders op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Wegwijsdagen klassen 2… 

Op vrijdag 23 april heeft klas 2 een beroepenoriëntatiedag. Deze wordt verzorgd door stichting 
Trajekt. De leerlingen worden om 8.40 uur verwacht op school in hun vaste lokaal en de dag eindigt 
om 13.30 uur. 
Op maandag 26 april hebben de leerlingen een wegwijsdag omtrent D&P. Deze lessen worden 
verzorgd door de D&P-docenten. Deze dag worden de leerlingen  om 8.40 uur verwacht op school in 
hun vaste lokaal. Deze dag eindigt om 14.10 uur. 
  
 

 

 

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


