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Bijlage:- 

 
 

 

Dia toetsen … 

Vanaf deze week beginnen we weer met de jaarlijkse lees- en rekentoetsen voor klas 1, 2 en 3. Voor 
deze toetsen hoeft niet geleerd te worden. Er worden ook geen cijfers voor gegeven en daarom 
tellen ze ook niet mee met de rapporten. In een volgende nieuwbrief gaan we wat dieper in op deze 
Diatoetsen. 
Wanneer de toetsen afgenomen zullen gaan worden komt in het rooster van SomToday te staan. 
  
  
Dhr. E. Honée 
 
 
 
 
 
 



 
 

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)… 

Zoals bekend krijgen scholen de komende jaren extra middelen om de achterstanden die ontstaan 

zijn door Corona aan te pakken. Scholen voeren eerst een scan uit en maken dan een keuzes uit de 

interventies die de overheid ter beschikking gesteld heeft.  

Wat betekent dat voor Stella Maris? 

We zijn nu bezig met het verzamelen van gegevens voor de scan. We hebben reeds veel 

beschikbaar en de mensen van kwaliteitszorg zijn dat nu aan het bundelen. Het gaat om 

zaken als onderwijsresultaten. Daarnaast gaan we de komende maanden een onderzoek 

uitzetten waarin we gegevens ophalen bij leerlingen en ouders die we als een nul-meting 

kunnen gebruiken. Dit onderzoek gaan we de komende jaren herhalen zodat we kunnen zien 

of de interventies succesvol zijn en we op basis van deze gegevens moeten bijsturen; 

In ons nieuwe schoolplan worden drie speerpunten genoemd: 

1. De onderwijskwaliteit op orde 

2. De begeleiding van leerling staat op een stevig niveau 

3. We willen een school zijn die in goede verbindingen heeft met de regio 

Die speerpunten sluiten goed aan bij de ambities die het NPO. Programma beschreven staan. 

 

 

Preventief zelftesten leerlingen… 

 

Het ministerie van OCW stelt zelftesten beschikbaar zodat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs 

zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij dan, net als het personeel, twee 

keer per week thuis. Deze preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de 

risicogerichte inzet waarmee in april is gestart.  

Elke leerling ontvangt van de eigen mentor per week 2 testen. De leerling neemt de test mee naar 

huis en kan daar de test uitvoeren. Het zelftesten is uiteraard vrijwillig. Wanneer de zelftest een 

positieve uitslag geeft is het dringende advies om bij de GGD een afspraak te maken voor een 

confirmatest. Dat kan via het landelijke nummer: 0800-1202 

 

 

 



 

Stage leerjaar 3… 

 

De leerlingen van klas 3 starten op dinsdag 25 mei met hun beroepsstage. Het doel van de stage is 

dat de leerling zich oriënteert op de arbeidsmarkt en de ervaringen meeneemt in haar of zijn keuze 

voor de vervolgopleiding. De stage is een onderdeel van het PTA en duurt een hele week. De stage 

wordt afgesloten met een beoordeling en bovendien met een schriftelijke vragenlijst. 

 

Opening scholen… 

Komend weekend beslist de regering of scholen voor VO verder geopend worden voor leerlingen. Als 

daar meer over bekend is zullen we u uiteraard snel informeren. 

 

 

 

 

 
 

 

Voor u allemaal een fijn lang weekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


