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Examen info … 

 

Vol trots kunnen we zeggen dat de meeste GL/Tl leerlingen geslaagd zijn, enkele leerlingen moeten 

nog herkansen of een vak in het tweede tijdvak maken. Van harte proficiat voor alle geslaagden en 

veel succes voor degene die nog enkele vakken moeten maken. 

Onze basis en kader leerlingen moeten nog heel even wachten, zij krijgen volgende week de uitslag!  



 

Diploma uitreiking…  

De diploma uitreiking is gepland op de volgende momenten: 
 
Maandag 19 juli: de klassen 4 A, 4 B en 4 C  
Dinsdag    20 juli: de klassen 4 D, 4 E, 4 F, 4 G en 4 H  
 
We bekijken of we deze feestelijke gebeurtenis op een mooie externe locatie kunnen vieren. U hoort 

snel wat het exacte tijdstip en locatie wordt.  

 

Dia toetsen… 

In een vorige nieuwsbrief informeerde ik jullie over de afnamen van de Diatoetsen die deze periode 

afgenomen worden bij uw zoon of dochter.  

Met Diatoetsen meten we elk jaar de leesvaardigheid Nederlands en Engels en de 

rekenvaardigheden van brugklasleerlingen en tweedejaars. De derdejaars maken alleen de Diatekst 

Nederlands toets en rekenen. Waarom? We kijken of kinderen op een niveau zitten dat past bij hun 

leeftijd en opleidingsniveau. Een brugklasser vmbo-TL komt bijvoorbeeld binnen met minimaal het 1F 

niveau en verlaat de school in klas 4 op minimaal, het 2F niveau. Met de Diatoetsen checken we of 

leerlingen de minimumeisen halen.  

 
Uitleg van Diatoetsen: 
“Dia-volgtoetsen zijn methode-onafhankelijke 
volgtoetsen voor taal en rekenen die laten zien hoe ver 
de leerlingen zijn en of er aspecten zijn waar nog aan 
gewerkt moet worden om het gewenste niveau te halen. 
Door jaarlijks te toetsen, kan de school de vorderingen 
van uw kind volgen en in de gaten houden of uw kind op 
de goede weg is naar de bovenbouw, als het eindexamen 
in zicht komt.  
Diataal geeft de ontwikkeling in referentieniveaus weer 

volgens een kleurenschema (zie Figuur 1). Zo kunt u zien 

waar uw kind staat op weg naar het te behalen niveau.” 

Figuur 1. Begrijpend Lees Niveau van een leerling in klas 1 bij 

aanvang (1A) en aan het eind (1B), aan het eind van klas 2 (2B) en het einde van klas 3 (3B). 

Op het goede niveau kunnen lezen op school is natuurlijk belangrijk voor de ontwikkeling van uw 

kind op onze school, de vervolgschool en in de uiteindelijke beroepspraktijk. Goed kunnen rekenen 

en lezen is hard nodig in onze hoogtechnologische maatschappij.  

Erik Honée, 

Coördinator Diatoetsen 



 

Corona… 

Afgelopen week is corona geconstateerd in klas 1A. De ouders/verzorgers van deze leerlingen 

hebben hier apart informatie over ontvangen. Ik wil bij deze nogmaals de oproep doen om de 

zelftesten 2 keer per week thuis uit te voeren, het kan een uitbraak voorkomen. 

 

Toetsen zichtbaar in Som… 

Het toetsrooster is voor alle klassen zichtbaar in Som. U kunt dan eventueel samen met uw kind de 

planning doornemen.  

 

Gala… 

Beste leerlingen, 

We zijn druk bezig om er een leuk feest van te maken. We hebben de datum moeten verplaatsen 

naar donderdag 15 juli 2021 

De kosten zijn 25 euro per persoon. Voor dit geld kunnen jullie de hele avond eten en drinken. Er is 

een professionele fotograaf aanwezig en een top DJ!   

Zoals jullie weten is het gala op school. We willen er met jullie een spetterende avond van maken. 

Het gala begint om 19.00u en duurt tot 00.00u. Jullie komen in tijdsblokken per klas aan. Je ouders 

zetten je af. Het is dus echt kiss ’n ride. Foto’s volgen als jullie binnen zijn.  

Helaas mogen er vanwege de corona-maatregelen geen introducees mee komen.  

Aanmelden kunnen jullie vanaf vrijdag 11 juni 2021 via Its learning. Dit kan bij ‘vak’ en dan 2021 Gala 

Valkenburg. Jullie kunnen je inschrijven t/m maandag 21 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

Voor u allemaal een fijn  weekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


