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Nieuws van de decaan VMBO
Aanmelden voor een mbo-opleiding met Digi-D
Voor het aanmelden heeft een leerling zijn of haar digi-D nodig. Leerlingen die deze nog niet hebben,
kunnen dit aanvragen via https://digid.nl/aanvragen. Het duurt meestal 3 à 4 dagen voordat de digi-d
in het bezit is van de leerling. Om goed voorbereid te zijn, vragen we aan ouders en/of leerlingen om
tijdig de digi-d aan te vragen.

Open dagen
Op https://www.kiesmbo.nl/open-dagen vinden jullie een overzicht van alle open-dagen per
provincie. Houd goed in de gaten wanneer de open dag is van de opleiding waar interesse in is!

MBO-keuze
De site kiesMBO.nl is een studiekeuze portaal speciaal gericht op de mogelijkheden die het
middelbaar beroepsonderwijs biedt. Het is de mbo-portal voor studie- en beroepskeuze. Kiesmbo.nl
toont jongeren en hun ouders hoe het mbo werkt, de talloze mogelijkheden die het mbo biedt en
helpt bij het maken van een goede keuze.
Maak de interessetest wanneer je nog geen idee hebt welke mbo-studie bij je past en bekijk de
mogelijkheden!

Periode indeling
Het Stella Maris college heeft ervoor gekozen om te gaan werken met een indeling van drie periodes
per schooljaar. Op deze manier bieden wij de leerlingen meer tijd en ruimte om zich goed voor te
bereiden op toetsen en docenten om goed te kunnen inoefenen en maatwerk te bieden. Daarnaast
wordt ook de toets- en werkdruk verlaagd.
Tussentijds zullen er formatieve toetsen worden afgenomen zodat leerlingen kunnen zien hoe ze
ervoor staan en feedback ontvangen van de docent om zich beter voor te kunnen bereiden op de
summatieve toets.

Geen online lessen en/of het streamen van lessen bij ziekte
Naar aanleiding van de versoepeling van de richtlijnen met als gevolg dat de onderwijsbesturen en de
onderwijsvakbonden met ingang van 27 september de plicht tot het geven van afstandsonderwijs
van lessen hebben laten vervallen.
Het Stella Maris college heeft dan ook besloten te stoppen met online lessen en/of het streamen van
lessen. Leerlingen die kortdurend ziek thuis zijn, dus ook de individuele leerlingen die door aan Covid19 gerelateerde ziekte of quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kunnen volgen, kunnen
zelfstandig de leerstof bijhouden met behulp van de studieplanner in It’s Learning. Uiteraard in
gevallen van langdurige ziekte kijken we samen naar maatwerk.

Werkgroep Social Media
Als Stella Maris College gaan wij ons steeds actiever bezig houden op social media.
Wij willen leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van wat er allemaal
afspeelt in en rondom onze school.
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De grootste expertise zit uiteraard bij onze leerlingen, want die zijn heel actief op social media en
weten precies wat andere leerlingen willen zien. Wij zijn daarom op zoek naar leerlingen die ons
willen ondersteunen, willen meedenken om de kwaliteit van de Stella Maris social media te
verbeteren. Leerlingen die interesse hebben kunnen zich melden bij Jeroen Vreuls
(j.vreuls@stichtinglvo.nl) of Rick Grond (r.grond@stichtinglvo.nl).

Verbredingstraject
Ook dit jaar zal Stella Maris College een verbredingstraject organiseren. Ondergetekenden zijn ook
dit jaar hoogbegaafdenverbredingsstroomlijnbegeleidingscoördinatoren (HBVSLBC) van deze school,
maar jullie mogen gewoon meneer Slenter en meneer Van Hout blijven zeggen. Als bijlage van deze
brief vindt u het aanmeldingsformulier. Leerlingen mogen zichzelf aanmelden, maar ook ouders
en/of vakdocenten en mentoren kunnen leerlingen hiervoor in aanmerking laten komen. Het
handigst is natuurlijk wel als de leerling zelf enigszins gemotiveerd ervoor is. Indien een leerling
zichzelf aanmeldt, zullen we even met de mentor overleggen of verbreding ook daadwerkelijk tot de
mogelijkheden behoort.
We hanteren voorlopig de deadline van 05-11-2021.
Voor de brugklas zal overigens later dit jaar een instroommoment zijn.
Voor vragen, opmerkingen, onduidelijkheden of protesten kunt u zich natuurlijk tot (een van)
ondergetekenden wenden.
Alvast hartelijk dank!
Ward Slenter en Vincent van Hout

Berichten vanuit de leerlingenraad
Eerste Leerlingenraadvergadering
Afgelopen woensdag had de leerlingenraad van het Stella Maris College zijn eerste vergadering van
het nieuwe schooljaar. De vergadering werd bijgewoond door de conrectoren voor onderwijs en
begeleiding, de drie leden van het leerling geleding van de MR en de leden van de leerlingenraad zelf.
Er is kennis gemaakt met de conrectoren en diverse agendapunten zijn besproken.

JuuPu
JuuPu heeft de droom om mensen te helpen die in armoede leven en dat van, voor en door jongeren.
Wij organiseren meerdere keren een inzamelingsactie om mensen die in Meerssen in armoede leven
te helpen. De ingezamelde producten gaan naar de voedselbank Ruggesteun, die ervoor zorgt dat het
bij de mensen zelf komt.
Lijkt het jou leuk om ons te helpen met het organiseren van deze acties, meld je dan aan voor het
JuuPu team, door een mailtje te sturen naar llr.stellamaris@gmail.com
Maastrichtse Mensenrechtenprijs
Binnenkort zal er wedstrijd zijn voor jongeren, van zowel middelbare scholieren als studenten,
waarin aandacht gevraagd wordt voor de mensenrechten. Dit jaar is het thema het jaar op
gezondheid. Het is de bedoeling dat de deelnemers hier een mening over ontwikkelen en deze rond
10 december zullen presenteren in de vorm van een creatieve uiting. Mocht je hier interesse in
hebben, neem een kijkje op de site, https://maastrichtsemensenrechtenprijs.nl . Als je je hiervoor
wilt opgeven, stuur dan een mail naar llr.stellamariscollege.nl
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Rondetafelgesprekken met de rector
Afgelopen leerjaar zijn er, door de omstandigheden veroorzaakt door de pandemie, geen excursies of
reizen geweest. De school kijkt op het moment naar de mogelijkheden die er zijn voor mogelijk
excursies vanaf 1 januari 2022. De rector gaat graag hier met de leerlingen over in gesprek door
middel van rondetafelgesprekken, die gehouden zullen worden op 20 oktober, van 15:30 tot 17:00
en op 3 november van 15:30 tot 17:00. Als je graag hierover in gesprek wilt gaan of al enkele ideeën
hebt, meld je dan aan door te mailen naar llr.stellamariscollege.nl

Bionieuws
1: REIZEND SCIENCE LAB FORENSISCH DNA-ONDERZOEK: PUZZELEN MET PIEKEN bezoekt het
Stella Maris college
Op dit moment zijn de leerlingen van VWO 6 bij het vak
biologie volop bezig met de voorbereidingen op hun
Centraal eindexamen. Een vast onderdeel hiervan omvat
een Praktische opdracht binnen het Thema DNA. Dit jaar
heeft de vakgroep hiervoor een “reizend Science lab”
ingeschakeld. We hebben gekozen voor het practicum
“Puzzelen met pieken”. In dit reizende Science Lab gaan
leerlingen zelf aan de slag als forensisch DNA-onderzoeker.
Het is de bedoeling dat ze aan het eind van het practicum
zelf een objectieve rapportage schrijven aan de Officier van
Justitie over het DNA-bewijs in een zaak, waarin een
overval wordt onderzocht. Dit rapport kan vervolgens
worden gebruikt als bewijsstuk in de rechtszaal.
Het reizend science lab zal op dinsdag 19 oktober onze school bezoeken. De leerlingen van het
cluster V6 biologie zullen dan van 13.00 -17.00 uur samen proberen een moordzaak op te lossen en
tevens ronden ze hiermee hun PTA PO opdracht over DNA op een boeiende wijze af.
We hebben bewust gekozen om dat practicum te laten plaatsvinden tijdens de vaste docenten
werkmiddag op dinsdag om uitval van andere lessen voor de leerling tot een minimum te beperken.
2: HARTPRACTICUM
Ook onze klassen vwo 5 biologie zijn gestart met hun “queeste” richting het eindexamen. Deze start
in week 42 met hun eerste piekmoment, het jaarlijks terugkerende Hart practicum. In vele opzichten
een grensverleggende en daardoor ook een hartverwarmende en soms ook “warmbloederige”
aangelegenheid. Elk jaar is het weer mooi om te zien hoe elke leerling zijn grens verlegd en het
aandurft om een orgaan aan te raken, het te bestuderen en er ook in te snijden al dan niet met blote
handen. Dit alles zal plaatvinden op donderdag 21 oktober. Die dag kan het zijn dat de leerlingen uit
de clusters biologie andere lessen missen. We zullen deze PO uitvoeren in twee sessies van elk 100
minuten.
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Ze zullen plaatsvinden op:
 het 4e en 5e lesuur cluster V5-3
 het 6e en 7e lesuur cluster V5-5
De docenten van de vakken die uw kind op een van die
twee uren gaat missen zijn daarvan door ons op de hoogte
gebracht. Uw kind hoeft daar verder geen actie in te
ondernemen.
Namens de vakgroep Biologie,
Daphne Konings

Afname Diatoetsen
Vanaf maandag 18 oktober worden de Diatoetsen afgenomen bij uw zoon of dochter.
Aan het begin van het schooljaar meten we met Diatoetsen elk jaar de leesvaardigheid Nederlands
en Engels, de rekenvaardigheden van vmbo-brugklasleerlingen en van havo/vwo-leerlingen meten
we de wiskundige vaardigheden. Waarom? We kijken of kinderen op een niveau zitten dat past bij
hun leeftijd en opleidingsniveau. Een mavobrugklasser komt bijvoorbeeld binnen met minimaal het
1F niveau en verlaat de school in klas 4 de school op, minimaal, het 2F niveau. Van havisten wordt
verwacht dat ze het 3F-niveau halen in hun examenjaar, van vwo’ers het 4F-niveau.

Figuur 1

Met de Diatoetsen checken we of leerlingen de minimumeisen halen. En aan het einde van het
schooljaar onderwerpen we de leerlingen opnieuw aan deze toetsen. Zodoende kunnen we de mate
van groei in kaart brengen.
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 2. 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).
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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.
Praktisch:
Op deze toetsen hoeven leerlingen zich niet voor te bereiden. De resultaten tellen niet mee voor het
cijfergemiddelde. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de verschillende toetsen serieus gemaakt
worden omdat er eventueel ondersteuning wordt aangeboden als blijkt dat dit nodig is.
Erik Honée,
Coördinator Diatoetsen
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