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Onderwijskwaliteit weer voldoende
Vrijdag 24 september heeft de inspectie de school bezocht.
De inspectie heeft geconstateerd dat de onderwijskwaliteit op Stella Maris weer voldoende is.
De school heeft een aantal jaren geleden het predicaat zeer zwak gekregen omdat die kwaliteit
onder de maat was.
De afgelopen jaren is door de school hard gewerkt aan de herstelopdrachten die de school heeft
gekregen.
Het is goed om te constateren dat deze opdrachten zijn uitgevoerd en ook effect gehad hebben.
Het definitieve rapport van de inspectie wordt over een aantal maanden gepubliceerd.

Informatieavond Xplore Mongolië 2022!
Een nieuw Global jaar is begonnen, een jaar waarin wij een
prachtige reis gaan voorbereiden en beleven. Dit jaar naar
Mongolië!
Mongolië wordt al enkele jaren door de reisgroepen van Global
Exploration bezocht en in die tijd is de stage uitgegroeid tot een veelzijdige ervaring die de blik van
onze deelnemers letterlijk en figuurlijk heeft verruimd. Veel inwoners van Mongolië hebben een
achtergrond als nomade en zijn vaak pas de afgelopen jaren in de grote stad gaan wonen.
Ben je geïnteresseerd in een superleuke en intense reiservaring? Ben jij een teamspeler en wil jij
samen met ons de reis voorbereiden met verschillende masterclasses, slaapweekenden en
spellenavonden? Wil jij drie weken kennismaken met een compleet andere cultuur? Dan zou
deze Global Xplore reis wel eens iets voor jou kunnen zijn!!!
! Vereiste voor de reis: Voor vertrek van de reis ben je minimaal 15 jaar oud.
Heb je vragen, of wil je gewoon meer weten, meer zien, meer horen over deze wereldburgerstage?
Kom dan maandagavond 11 oktober om 19:00uur in de aula van het Stella Maris College! Heb je
belangstelling? Top! Zowel leerlingen als ouders zijn welkom!
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Ouderraad
Beste ouders,
Kom bij de Ouderraad van Stella Maris! Denk mee, adviseer en discussieer over het onderwijs en de
zorg aan je kind(eren) op school.
Stella Maris is een school in ontwikkeling: per dit schooljaar huisvest de school VMBO (nieuw!),
HAVO en VWO en de school zet fors in op versteviging van het onderwijskundig en zorgbeleid. Hierin
wil je graag je kind centraal zien staan, zodat je kind op een veilige school zit met een goede sfeer,
waar in de klas (en als het nodig is daarbuiten) zorgvuldig aandacht wordt besteed aan haar/zijn
talenten. In de Ouderraad kun je deze ontwikkelingen van dichterbij volgen – als het kan, voordat ze
een feit zijn, meedenken en –praten heeft zin!
De Ouderraad komt ca. elke zes schoolweken met de directie bijeen; de bijeenkomsten duren
ongeveer twee uur.
Wij streven naar een gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle afdelingen van de school – vmbo,
havo en vwo/gymnasium, onderbouw en bovenbouw – als ook een evenredige participatie van
moeders en vaders. We zijn nu met name op zoek naar ouders met een kind in de onderbouw HAVO
en VWO, en onder- en bovenbouw VMBO.
Meld je aan bij i.visschers@stichtinglvo.nl
Hartelijke groet,
Ouderraad Stella Maris Meerssen
Chantal Klinkers
Erik Minten
Ghislaine Niessen
Denise de Win

Open dagen MBO
Vista College
De open dag van het Vista College vindt naar verwachting plaats op zaterdag 6 en zondag 7
november 2021. Aanmelden kan via hun site.
Gilde-Opleidingen
Gilde-opleidingen organiseert kleinschalige infoavonden. De infoavonden zijn corona-proof.
Tijdens deze infoavonden maken leerlingen kennis met hun favoriete mbo-opleiding en krijgen ze
antwoord op de vragen: wat doe je in de les en wat doe je in de praktijk?
Op https://events.gildeopleidingen.nl/index.php?page=agenda kunnen ze de opleiding zoeken waar ze
graag de infoavond van willen bijwonen.
CitaVerde College
Citaverde heet vanaf heden Yuverta.
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De open dagen van Yuverta vinden plaats op zaterdag 13 november en dinsdag 16 november.
Aanmelden kan via hun site.

Start Leesoffensief Meerssen
Deze maand komen er extra veel boeken binnen in Bibliotheek Meerssen. Samen met het Stella
Maris college start de Bibliotheek dit schooljaar een Leesoffensief. Hiervoor ontvangt de Bibliotheek
10.000,- subsidie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Want het Leesoffensief is een landelijke
beweging. Doel van het Leesoffensief is om jongeren plezier te laten beleven aan lezen. Want wie
graag leest, leest ook meer en beter. Zo worden leerlingen beter in taal en breiden zij hun
woordenschat flink uit. Dit is belangrijk voor alle schoolvakken én voor succes tijdens een
vervolgopleiding.
Voor iedereen een passend boek
Een deel van de subsidie besteedt de Bibliotheek aan extra boeken voor middelbare scholieren. Want
met plezier lezen, begint met het vinden van een boek dat bij jou past. Dat hoeft geen hoogstaande
literatuur te zijn, vertelt Angèle Quaedvlieg, leesconsulente VO bij Bibliotheek Meerssen. ‘Jongeren
moeten vooral de boeken lezen die zij leuk vinden, bijvoorbeeld thrillers, waar gebeurde verhalen of
biografieën van bekende personen. Toegankelijke boeken. En valt een boek tegen, dan kies je
gewoon een ander boek.’ Alle brugklassers van het Stella Maris College bezoeken dit najaar de
Bibliotheek en leren daar tijdens het spannende spel ‘Boekenroof’ hoe zij zelf een geschikt boek
kunnen vinden.
Rolmodellen
De Bibliotheek en het Stella Maris College organiseren ook samen schrijversbezoeken en
medewerkers volgen extra scholing over leesbevordering. Niemand wordt als lezer geboren en
daarom hebben kinderen en jongeren lezende rolmodellen nodig. Dit kunnen ouders en opa’s en
oma’s zijn, maar ook docenten, schrijvers en vloggers. Zij kunnen het plezier in lezen aanwakkeren,
boekentips geven en samen over boeken praten. Met het Leesoffensief zorgen Bibliotheek en Stella
Maris College voor een rijker leesaanbod en geven zij de leescultuur in de school – en hopelijk ook
thuis – een impuls. Hulp nodig bij het kiezen van een boek? Kom naar de Mediatheek, de Bibliotheek
of kijk op www.jeugdbibliotheek.nl.

Under Construction…
Donderdag is Ilse Jennekens, examen leerling
Tekenen uit Havo 5, begonnen met het opzetten
van haar ontwerp op een stukje muur in ons
mooie gebouw.
Ilse ging de uitdaging aan om voor haar PTA
opdracht een muurschildering te maken.
Stay tuned...wij houden jullie op de hoogte van
de voortgang.
De kunstsectie
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Streetbeats op Stella Maris

Op 29 en 30 september klonken er beats van de straat
door het schoolgebouw. Tijdens de workshops Streetbeats
lieten de leerlingen van leerjaar 1 en 2 hun gevoel voor
ritme horen. De muziekworkshops stonden in het teken
van samen musiceren, je uiten, samenwerken, naar elkaar
luisteren én creatief omgaan naar materialen. Er werd
muziek gemaakt op alledaagse voorwerpen die leerlingen
van thuis hadden meegenomen en afvalmaterialen.
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