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Alle VMBO-leerlingen in Stella Maris College 
 
Op 6 september 2021 startte het nieuwe schooljaar. 
Wethouder Wim Kemp ging langs op het Stella Maris 
College. Voor hen was het namelijk een extra bijzondere 
start van het jaar, want de laatste groep vmbo-
leerlingen is overgekomen naar Meerssen. Met ingang 
van dit schooljaar zit de gehele vmbo-populatie, die 
voorheen in Valkenburg zat, in Meerssen. De Unilocatie 
Stella Maris College is daarmee een feit.  

 

Dit kon natuurlijk niet onopgemerkt blijven. De school 

organiseerde een warm welkom voor de leerlingen. De 

gemeente droeg daaraan bij door het organiseren van een 

DJ. 

Om het schoolgebouw geschikt te maken voor de toename 
aan leerlingen, en voor de vmbo-doelgroep, is het 
schoolgebouw de afgelopen vier jaren uitgebreid en intern 
aangepast. Deze werkzaamheden zijn afgelopen zomer 

afgerond. De wethouder werd daarom door de directeur getrakteerd op een rondleiding door het 
'nieuwe' gebouw en was onder de indruk van het resultaat. 

 

Nieuwe maatregelen in verband met Corona 

Tijdens de persconferentie afgelopen week kondigde demissionair premier Rutte de verdere afbouw 
van het pakket coronamaatregelen aan. Wat dit betekent voor de regels op onze school leggen we 
graag uit. 
 
Maatregelen voortgezet onderwijs 
Met ingang van 25 september aanstaande hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer 
te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen de medewerkers onderling en tussen 
leerlingen en medewerkers. Het is niet meer verplicht, maar het mag dus wel om een mondkapje te 
dragen en 1,5 meter afstand te houden als je je daar prettig bij voelt.  
 
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving: 

 Was vaak en goed je handen. 

 Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. 

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in 
quarantaine. 

 Zorg voor voldoende frisse lucht. 
 

Zelftesten en quarantaine 
Het advies om zelftesten te doen blijft van kracht voor leerlingen en medewerkers die nog niet als 
immuun worden gezien. Iemand is immuun wanneer hij of zij: 

 14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca; of 
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 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft 
gehad; of 

 28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of minder dan 6 
maanden geleden corona heeft gehad. 
 

Het onderwijs gaat zo steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert 
op klachten en zorg voor elkaar. Meer informatie staat op de website van de rijksoverheid.  

 
 
Verkeersveiligheid 

Stella Maris werkt nauw samen met de Gemeente en politie om de verkeersveiligheid om de school 
te vergroten.  
Met deze partners is een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt.  
 
Het schoolplein 
Op het schoolplein mag niet meer met scooters of fietsen gereden worden. De scooters worden op 1 
centrale plaats aan de voorkant gestald. Iedere ochtend is er surveillance aanwezig om de leerlingen 
welkom te heten en de regels te handhaven. 
 
Auto's 
Op de grote parkeerplaats (aan de achterkant van onze school) is een Kiss & Ride plek aanwezig. We 
merken dat die nog te weinig wordt gebruikt. Veel ouders zetten hun kind aan de voorkant van de 
school af. Hierdoor ontstaan er vaak gevaarlijke situaties en opstoppingen. Afgelopen week hebben 
agenten de ouders hierop gewezen en dringend verzocht om volgende keer de Kiss & Ride plek te 
gebruiken. Afgelopen week is alleen gewaarschuwd, in de toekomst wordt er ook bekeurd. De 
Gemeente zal de huidige parkeerplekken aan de voorkant van "varkensruggen" gaan voorzien, deze 
parkeerplekken worden daarmee opgeheven.  

 
 
Digitaal werken 2021-2022 

Alle ouders hebben op het bekende mailadres in Somtoday inloggegevens ontvangen over een 
ouderaccount in It’s Learning. Vanaf deze week zal namelijk voor zowel ouders als leerlingen alles 
zichtbaar worden in It’s Learning. 
 

Waarom deze keuze: 
Voor leerlingen werkten wij met It’s Learning en Somtoday. Ouders hadden alleen een 
Somtodayaccount, waardoor meekijken in de planners van It’s Learning lastig was. Ook zouden wij 
het fijner vinden als alles voor zowel leerlingen als ouders op 1 platform staat. 
Wij hebben daardoor alle informatie voor leerlingen en ouders nu gebundeld in It’s Learning. 
Hier kunnen jullie cijfers, absentie, het rooster, het huiswerk en de studieplanners terugvinden. 
 

Gebruik van It’s Learning: 
Het is een gebruiksvriendelijk ouderaccount, dus wij verwachten dat vele ouders hier hun weg in 
zullen vinden. Het aanpassen van het wachtwoord is wel heel belangrijk bij instellingen!  
De uitleg over It’s Learning is te vinden in onderstaand filmpje. 
https://youtu.be/qBAKdisXOGQ 
It’s Learning heeft tevens een app waarop ook alles zichtbaar is, maar deze is alleen beschikbaar voor 
leerlingen en docenten. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van een ouderapp, maar tot die tijd is het 
mogelijk om van de website een app op de startpagina te maken. Dit is mogelijk via het stappenplan 
in de bijlage. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs
https://youtu.be/qBAKdisXOGQ
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Leerling: 

 Meldt zich  in lokaal 203. 

 Vult het lesverwijdering formulier in. 

 Meldt zich na de les bij de docent. 

 Voert een herstelgesprek met 

docent. 

 

 
 
Lesverwijderingen-pitstop 
 
Soms is het nodig een leerling uit de les te verwijderen. Vanaf dit schooljaar, zullen alle 
lesverwijderingen door dhr. M. Daniels (lokaal 203) behandeld worden. Uiteindelijk doel is altijd 
terugkeer naar de les. Het herstelgesprek tussen leerling en docent is hierbij van cruciaal belang.  
 
Er wordt een overzicht bijgehouden van de eruit gestuurde leerlingen. Dit wordt wekelijk 
geëvalueerd. Bij leerlingen die er opvallend vaak worden uitgestuurd, volgt een gesprek met de 
ouders/verzorgers.   
Nieuwe procedure lesverwijdering in het kort: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Verzuimprotocol 
 
Te laat 

- Wanneer een leerling die te laat is, meldt hij zich bij de balie en krijgt daar een briefje mee. 

- Bij ongeldige reden, gaat er eind dag een automatische mail naar ouders dat de leerling zich 

de dag erna om 08:00u moet melden in lokaal 203. 

Ongeoorloofd verzuim 

- Een leerling die ongeoorloofd afwezig is tijdens een lesdag moet zich ook de dag erna om 

08:00u melden bij lokaal 203. Ouders worden zo snel als mogelijk gebeld, tevens ontvangen 

ouders  aan het eind van de schooldag een automatische mail met de melding dat hun 

zoon/dochter ongeoorloofd heeft verzuimd.  

- Bij veelvuldig verzuim zal de mentor contact opnemen met de ouders om te bespreken wat 
er aan de hand is. Bij veelvuldig verzuim moeten wij  melding maken bij de ambtenaar 
leerplicht 

 
 
Scholen krijgen SDG-box overhandigd 
 
Op woensdag 15 september gingen wethouders Gerard Ijff (Duurzaamheid) en Wim Kemp 

(Onderwijs) langs op een aantal scholen in de gemeente Meerssen. Ze gingen namelijk de 

zogenaamde SDG-box overhandigen. Wat deze box precies inhoud, houden we nog even geheim. 

Docent: 

 Meldt in Somtoday. 

 Mailt ouders over verwijdering. 

 Plant herstelgesprek met. 

 Mailt naar ouders met afspraken die 

gemaakt zijn tijdens het herstelgeprek  

 Levert het volledig ingevulde formulier 

retour bij M. Daniels. 
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Volgende week informeren we u uitgebreid over de SDG-box. Houd dus vooral de gemeentelijke 

media in de gaten! Alvast een tip: volgende week is het de Week van de Duurzaamheid. 

Stella Maris College, basisschool Franciscus in Bunde, openbare Daltonschool De Bundeling in Bunde 

en basisschool De WereldSter in Meerssen doen allemaal mee met de SDG-box. De Bundeling heeft 

de box al ontvangen van haar schoolbestuur. De overige deelnemende scholen kregen de box 

overhandigd door de wethouders. Gerard IJff ging langs op basisschool De WereldSter en 

overhandigde de box aan directeur Maurice Driessens. Ook directeur Ron Winkens van Basisschool 

Franciscus kreeg de SDG-box uit handen van wethouder Gerard IJff. Wethouder Wim Kemp had de 

eer om een drietal boxen te overhandigen aan John Hausmans, directeur van het Stella Maris 

College. 

 

Wethouder Wim Kemp overhandigt de 
SDG-Box aan John Hausmans, 
directeur van het Stella Maris College  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Workshops “Streetbeats” 
 
 

Woensdag 29 en donderdag 30 september vinden er voor 
het vak muziek workshops 'Streetbeats' plaats. Deze 
workshops worden gegeven van het 2e t/m 7e lesuur voor de 
onderbouwklassen 1 en 2 met het vak muziek. 
 
De workshops staan in het teken van samen musiceren, je 
uiten, samenwerken, naar elkaar luisteren én creatief 
omgaan met materialen. Er wordt namelijk muziek gemaakt 
op voorwerpen van de straat en gewone alledaagse 
voorwerpen. De leerlingen wordt in voorbereiding gevraagd 
een eigen originele klankbron te ontdekken en mee te 
nemen.  
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“Anders Omgaan met de Emoties van je Kind” 
 
Ervaart jouw kind vaker hevige emoties? Of laat het in reactie op bepaalde triggers of situaties 
gedrag zien dat je moeilijk vindt om mee om te gaan? Dan is de CJG043 Themachat ‘Anders omgaan 
met de emoties van je kind’ op maandag 27 september wellicht interessant voor jou! 
Die avond kun je namelijk in een 1-op-1 chatgesprek gratis en anoniem al je vragen op dit gebied 
voorleggen aan psychologe Renske Leenders of orthopedagoge Isa Jansen van Moventis GGZ. Log 
tussen 20.00 en 22.00 uur in via www.cjg43.nl. Renske en Isa denken graag met je mee en hebben 
vast en zeker een aantal bruikbare tips of adviezen!   
 
Meer weten? Klik hier: https://www.cjg043.nl/themachat-anders-omgaan-met-de-emoties-van-je-
kind/ 

 
 
 
 

 
De week tegen pesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de week van 27 september t/m 1 oktober zal er op school aandacht zijn voor de week tegen 
pesten met het motto Buitensluiten ? Uitgesloten ! Samen zorg je voor een groepsklimaat waar 
iedereen erbij hoort, een plek heeft en zichzelf kan zijn. Buitensluiten hoort daar niet bij.  

 
Het begin van het schooljaar is het moment om te werken aan een positief groepsklimaat. Na een 
periode waarin we elkaar nauwelijks fysiek hebben gezien, is het juist belangrijk om hier extra 
aandacht voor te hebben. Daar hebben we hele jaar profijt van. De week tegen pesten helpt de 
scholen daarbij, bijv. met gratis lesmateriaal dat speciaal ontwikkeld is voor deze week. Elke mentor 
zal dan ook in deze week aandacht besteden in de mentor les aan het motto Buitensluiten? 
Uitgesloten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cjg43.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.hausmans%40stichtinglvo.nl%7Cf2803ac72b0042bf9cf708d976b77ef1%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637671352753184055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7T0OIIFQaWo2uvCrl7zJ2DIljbLBkRTosFLlE4tKKLE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fthemachat-anders-omgaan-met-de-emoties-van-je-kind%2F&data=04%7C01%7Cj.hausmans%40stichtinglvo.nl%7Cf2803ac72b0042bf9cf708d976b77ef1%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637671352753194038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WNfxDZY93g2Gynw6kgZokf5gj7FPo0npkeBJDHYWiO8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fthemachat-anders-omgaan-met-de-emoties-van-je-kind%2F&data=04%7C01%7Cj.hausmans%40stichtinglvo.nl%7Cf2803ac72b0042bf9cf708d976b77ef1%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637671352753194038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WNfxDZY93g2Gynw6kgZokf5gj7FPo0npkeBJDHYWiO8%3D&reserved=0

