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Bijlage:- 

 
 

Eindexamens… 

 

Vol trots kunnen we zeggen dat ook de meeste basis en kader 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. 

 

 



Diploma uitreiking herinnering…  

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.  

 

 
 

 

 

 

 

Leren op school… 

Tijdens de proefwerkweek is het weer mogelijk voor leerlingen om tussen 10.00-13.00u in lokaal 63 
te leren op school. Indien gewenst krijgen ze ondersteuning. Leerlingen kunnen zich aanmelden bij 
hun mentor. 
  

Keuzedeel Marketing…  

Op donderdag 17 juni zijn de leerlingen die het keuzedeel marketing volgen op bezoek geweest bij 

Zone 10 in Hulsberg.  De leerlingen hadden de  opdracht een promo-video te maken van de 

activiteiten die Zone 10 aanbiedt, zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun social media kanalen. 

Om een goede promo-video te kunnen maken zijn de leerlingen de vorige les bezig geweest met de 

theorie achter het filmen en hebben zij een storyboard gemaakt over hoe zij hun promo-video willen 

ontwerpen. Na een welkomstwoord van eigenaar John kregen de leerlingen een wandeling door het 

gebouw en het buitenterrein. Na de uitleg hebben de leerlingen geschikte plekken gezocht en 

gevonden voor hun opnames. De eigenaar kwam toen met een leuke verrassing! Zij werden zelf de 

figuranten tijdens de opnames. Wat volgde waren geweldige shots tijdens het lasergamen, junior 

paintballen en het bmx-en. Zeg nu zelf, hoe vet is het om dit tijdens je keuzedeel te mogen doen?!  

De komende lessen gaan de leerlingen aan de slag met het verwerken van de shots en gaan zij er een 

goed lopende promo-video van maken. Uiteindelijk zal de  eigenaar van Zone-10 beslissen welke 

video hij gaat gebruiken voor zijn social-media. 

Dhr. J.Vreuls 



 

 

Inleveren leen IPad… 

Aan alle leerlingen die een leen IPad van school hebben ontvangen wordt gevraagd om deze uiterlijk 

01 juli in te leveren bij de conciërge.  

Voor u allemaal een fijn  weekend! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


