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Sluiting schoolgebouw 
 
Eén van de meest pijnlijke beslissingen die je moet nemen als rector van een school is het sluiten van 
het schoolgebouw. Onlangs bent u geïnformeerd over de maatregelen die genomen zijn. De directe 
aanleiding voor dit besluit is dat teveel personeelsleden niet naar school konden komen. Voor een 
deel waren mensen ziek, al dan niet van Corona. Voor een ander deel moesten ze thuis in 
quarantaine blijven omdat huisgenoten positief getest waren. Voor een ander deel hadden mensen 
zelf lichte klachten en waren in afwachting van een test bij de GGD (soms met wachttijden van 2 
dagen). Daardoor ontstonden teveel gaten in het rooster en was van een doorlopend 
onderwijsproces ook geen sprake meer. Daar kwam bij dat ik maandagochtend wederom twee 
groepen leerlingen naar huis heb moeten sturen op advies van de GGD omdat daar meer dan twee 
ďĞƐŵĞƚƚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǁĂƌĞŶ͘��Ăƚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�ǀŽŽƌ�ǌŽ͛Ŷ�ŐƌŽĞƉ�ĚĂƚ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚ�ǌŝũŶ�
weer snel naar school kunnen komen, maar de andere leerlingen een aantal dagen in quarantaine 
moesten voordat ze getest kunnen worden.  
Vandaar dat we het besluit genomen hebben om voor de komende twee weken over te gaan op 
online onderwijs. Dat duurt in ieder geval tot en met 8 december en op 6 december nemen we een 
besluit over de periode tot aan de kerstvakantie. Door het online onderwijs kunnen we in ieder geval 
zorgen dat de meeste lessen doorgang kunnen vinden. 
>ĂĂƚ�ŚĞƚ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ǌŝũŶ�ĚĂƚ�ŽŽŬ�ǁŝũ�ůŝĞǀĞƌ�͚ŐĞǁŽŽŶ͛�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ǀĞƌǌŽƌŐĞŶ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů͕�ǌŽĂůƐ�ǁĞ�ĚĂƚ�ĚĞ�
afgelopen maanden ook gedaan hebďĞŶ͘�tĞ�ǁŝůůĞŶ�ŐƌĂĂŐ�ǌŽ�ƐŶĞů�ĂůƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ�Ěŝƚ�͚ŽƵĚĞ�
ŶŽƌŵĂĂů͛͘�tĞ�ŚŽƉĞŶ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ǀĂŶ�ŚĂƌƚĞ�ĚĂƚ�ĂůůĞ�ŐĞŶŽŵĞŶ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ůĞŝĚĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƐŝƚƵĂƚŝĞ�ǁĂĂƌŝŶ�
dit weer mogelijk wordt.  
 
John Hausmans, 
Rector Stella Maris College 

 
 
Handleiding online lessen 
 
In de bijlage treffen jullie een uitgebreide handleiding aan voor het volgen van de online lessen. 
Tijdens de eerste mentorles zal de mentor hier ook nog aandacht aan besteden.  

 
 
Toetsing tijdens Online Onderwijs 
 
PTD 
Alle toetsen buiten het PTA gaan voorlopig niet door. Over twee weken wordt bekeken hoe we deze 
toetsen gaan inhalen. 
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PTA 
Voor toetsen buiten de toetsweek die wel tot het PTA behoren worden in de middag na de online 
lessen ingepland. Informatie hierover zal te vinden zijn in SOM. 
Formatieve toetsen mogen online doorgaan als de docent daarvoor kiest. 

 
 
Audit Veilige School 
 
De voor aanstaande woensdag geplande audit "veilige school" wordt verzet naar een moment in 
januari. Een school zonder leerlingen geeft geen representatief beeld voor een audit commissie. Via 
de nieuwsbrief communiceren we binnenkort de nieuwe geplande datum. 

 
 
Berichten vanuit het decanaat HAVO/VWO 
 
In de bijlage vinden jullie berichten vanuit het decanaat HAVO/VWO. 
 
Valerie Aussems 
Justine Vaassen 
Decanaat havo/vwo 
 

 
 
 
 
Bezoek KUNSTacademie Maastricht 
 
Op donderdag 18 november brachten de 
examengroepen havo5 en vwo6 Tekenen 
een bezoek aan de academie in Maastricht. 
Oud leerlinge Mayren van der Coelen ving 
ons buiten op om samen naar het 
auditorium te lopen voor een korte 
inleiding, door een van de docenten, over 
de verschillende opleidingen en wat men 
mag verwachten van deze opleiding.  
Dit was een mooi en verhelderend praatje 
voor onze leerlingen.  
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Daarna leidde Mayren ons door het gebouw 
om alle werkplaatsen te laten zien: o.a. de 
metaal- en houtwerkplaats, de Design afdeling 
waar we de weefgetouwen mochten 
bewonderen, de productvormgeving 
werkplaats en de etsruimtes waarna wij 
doorliepen naar de ateliers van de studenten 
en werken mochten aanschouwen.  
 
Het was een geweldige ervaring en belevenis 
voor onze leerlingen met de nodige eye-
openers, want..."WOW!!! kun je dát allemaal 
doen, kiezen en worden met deze opleiding!".  
 

 
 

 
 
�ŝŐŝƚĂůĞ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�͞,ĞůƉ�ŵŝũŶ�ŬŝŶĚ�ŐĂĂƚ�Ƶŝƚ͊͟ 
 
Mondriaan Preventie organiseert op woensdag 1 december van 19.00-20.30 uur een digitale 
bijeenkomst voor ouders en opvoeders met als thema: "Help mijn kind gaat uit!". In de bijlage treft u 
de flyer aan met meer informatie over de inhoud en het aanmelden. 

 
 
Uitnodiging Toekomstwandelingen 
 
In de bijlage ontvangen jullie de uitnodiging voor de meerssense 
Toekomstwandelingen op vrijdag 26 november 2021 en zaterdag 27 
november 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichten vanuit het decanaat HAVO/VWO    

 

 

22 November 2021 

 
Beste ouders en leerlingen,  
 
Voor u ligt een nieuwsbrief met allerlei berichten op het gebied van loopbaanoriëntatie en 
begeleiding. U vindt er informatie in terug over wat we de komende periode op het gebied van LOB 
in school doen, maar ook een hoop informatie over voorlichtingsactiviteiten die door het Hoger 
Onderwijs wordt aangeboden.  
De informatie is per doelgroep gesorteerd, zodat u hopelijk nog door de bomen het bos ziet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Valerie Aussems 
Justine Vaassen 
Decanaat havo/vwo 
 

HAVO3/VWO3       Voorlichtingsavond Profielkeuze 14 december 

Op 14 december zal tijdens de voorlichtingsavond over de profielkeuze uitgelegd worden wat de 
keuzemogelijkheden binnen onze school zijn en met welke factoren bij de keuze allemaal rekening gehouden 
zou kunnen worden.  

I.v.m. de situatie rond covid-19 is op dit moment nog niet duidelijk of deze avond op locatie of online 
aangeboden kan worden. Daarom ontvangen ouders de uitnodiging hiervoor begin december, zo snel mogelijk 
na de volgende persconferentie van 4 december.  

 

HAVO4 (+ Havo5 en VWO5/6)  HBO-avond op eigen school i.p.v. centraal in Maastricht 

In verband met de ontwikkelingen rond covid-19 voorzien we dat de geplande voorlichtingsavond over Hbo-
opleidingen op 8 december niet in de avond kan door gaan met ouders. Maar we geven natuurlijk niet zomaar 
op. We zijn op dit moment in gesprek met Zuyd om de voorlichtingen te verplaatsen naar overdag. Maar dan 
wel alleen voor leerlingen. Zuyd stond open voor ons verzoek en is op dit moment aan het onderzoeken of ze 
op de door ons gevraagde momenten voorlichters kunnen regelen. Zodra dit rond is, zullen we iedereen verder 
informeren. 

 

HAVO4/5 en VWO5/6       Meelopen/Proefstuderen 

Veel opleidingen in zowel MBO, als ook in het hoger onderwijs bieden de mogelijkheid een dag mee te lopen of 
om te komen proef-studeren. Deze activiteiten vinden gedurende werkdagen plaats. Door hieraan deel te 
nemen krijgen leerlingen vaak een beter beeld van de opleiding. Ze krijgen een echt kijkje in de keuken en 
kunnen voelen of de opleiding past. We juichen deelname hieraan dan ook toe.  

Omdat het door de week is moet er wel minimaal een week van te voren verlof geregeld worden. Het formulier 
dat ouders hiervoor kunnen invullen, vindt u hier:  

https://www.stellamariscollege.nl/voor-ouders/verlofaanvraag-lob/   

https://www.stellamariscollege.nl/voor-ouders/verlofaanvraag-lob/


HAVO4/5 en VWO5/6       De Buitenlandbeurs 

Op 26 en 27 november vindt in Utrecht de jaarlijkse Buitenlandbeurs plaats. 
Als je geïnteresseerd bent in een stage, tussenjaar of studie in het 
buitenland kun je tijdens deze beurs kennismaken met tal van 
mogelijkheden. Meer informatie is de te vinden op 
www.buitenlandbeurs.nl. Hier kun je je ook aanmelden om zo een gratis 
ticket te ontvangen.  

        

 

 

 

 

  

http://www.buitenlandbeurs.nl/


HAVO4/5 en VWO5/6      sŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐ�͚^ƚƵĚĞƌĞŶ�ŝŶ�sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͛ 

Naast het aanbod aan opleidingen voor Hoger Onderwijs in Nederland biedt ook Vlaanderen veel interessante 
en goede opleidingen aan. Vaak al hier vlak over de grens. Overweeg je om in Vlaanderen te gaan studeren is 
het wel handig te weten wat de verschillen, voor- en nadelen zijn van studeren in Vlaanderen. Denk dan aan 
informatie over toelating, doorstroom, financiering, ŬŽƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ůĞǀĞŶƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ŝŶĚŝĞŶ�ũĞ�ŽƉ�͚ŬŽƚ͛�ŐĂĂƚ͕�ĞƚĐ͘� 

Op 2 december biedt een samenwerkingsverband van Uhasselt en PXL Hogeschool een algemene voorlichting 
over studeren in Vlaanderen aan waarin ĚĞǌĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ďĞŚĂŶĚĞůĚ�ǁŽƌĚĞŶ͘��ŝĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ͗ 

Uitnodiging STUDEREN IN VLAANDEREN ʹ DONDERDAG 2 DEC  

Online infoavond over verder studeren in Hasselt (hogeschool PXL en Universiteit Hasselt) 
  
 
Beste leerlingen, beste ouders  
 
Als laatstejaars in het voortgezet onderwijs sta je voor een belangrijke keuze: een opleiding in het hoger 
onderwijs. Jullie denken er misschien ook aan om in Vlaanderen te gaan studeren?  
 
Met de online infoavond op donderdag 2 december maken we je wegwijs in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen. We zoomen in op enkele voordelen van studeren in Vlaanderen, belangrijke verschillen tussen 
het voortgezet (in Vlaanderen: secundair) en het hoger onderwijs: van de types opleidingen, over de opbouw 
van een opleiding en evaluatie tot de begeleiding en het kostenplaatje.  
  
Aanvullend op de online infoavond kun je zowel voordien als nadien het online platform over studeren in 
Vlaanderen bekijken. Hier ǀŝŶĚ�ũĞ�ĨŝůŵƉũĞƐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ŚŽŐĞƌ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ĠŶ�ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ǀĂŶ�ŚŽŐĞƐĐŚŽŽů�Wy>�ĞŶ�
Universiteit Hasselt met extra materiaal, links en contactgegevens.  
  

  
 
1. Schrijf je in via https://www.ouderinfoavond.be/nederlandform Zowel ouders, decanen, studiekeuze 
professionals  als uiteraard leerlingen kunnen zich registreren.  
2. Je ontvangt een bevestigingsmail met de link en het  wachtwoord voor het online platform.  
3. Neem op voorhand al ĞĞŶƐ�ĞĞŶ�ŬŝũŬũĞ͗�ĨŝůŵƉũĞƐ�ŚŽŐĞƌ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕�ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ƉĞƌ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�͙  
4. Kom naar de online infoavond op. We starten om 19.30 u. We voorzien een presentatie van 45 minuten 
waarna je algemene vragen kan stellen. Na de presentatie kun je via chat nog extra vragen stellen specifiek 
voor hogeschool PXL of UHasselt.  
5. Bekijk je nadien graag nog eens de inhoud van de presentatie? Of wil je meer weten over bepaalde 
opleidingen? Via het platform, dat nog het hele schooljaar beschikbaar blijft, vind je alles makkelijk terug.  
 

   
 

https://www.ouderinfoavond.be/nederlandform


HAVO5/VWO6  Cijferlijsten en andere bescheiden voor selectie en toelating Hoger Onderwijs 
 
Veel leerlingen moeten, wanneer ze doorstromen naar het Hoger Onderwijs, cijferlijsten aanreiken die 
ondertekend en/of gestempeld zijn door de school.  
De cijferlijsten kunnen aangevraagd worden via de decaan. De gevraagde cijferlijsten en documenten kunnen 
per opleiding verschillen. Ze moeten vaak met de hand gemaakt worden. Dit vraagt tijd. Dus kom tijdig met je 
verzoek naar het decanaat.  
 
Voor leerlingen in vwo6 die zich aangemeld hebben voor een fixus-opleiding (opleidingen met aanmeld-
deadline 15 januari)  zijn door de universiteiten met BiOND (landelijk vereniging van schooldecanen) afspraken 
gemaakt over welke SE-cijfers mogen meetellen in het selectieproces (zie brief hieronder). Dit zijn dit jaar NIET 
de bevorderingscijfers van vwo5 naar vwo6, maar de stand van het SE op 15 januari 2022 (cijfers tot en met 14 
januari). Dat betekent dus voor jullie dat zowel de herkansingen van september als ook de resultaten van 
afgelopen toetsweek meetellen bij de aanmelding. 
Vanwege deze landelijke afspraken krijgen alle leerlingen uit VWO6 en HAVO5 op 15 januari een getekende 
cijferlijst uitgedraaid op 14 januari, met handtekening van bevoegd gezag en stempel van school. Deze hoeft 
dus niet los aangevraagd te worden.  
 

 
 



HELP, 
MIJN KIND 
GAAT UIT!

Woensdag 1 december 
van 19 tot 20.30 uur 

Online bijeenkomst
via Microsoft Teams

G
RATIS • G

RATIS •

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 
Eva Brauers: e.brauers@stichtinglvo.nl 

HELP, MIJN KIND GAAT UIT!
In deze ouderavond wordt besproken hoe je als ouder nog steeds  
invloed kan hebben op jongeren. Op een interactieve en uitdagende manier 
wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in  
de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Er wordt informatie 
gegeven over waar jongeren mee in aanraking komen. Wat doet XTC en hoeveel 
drinken ze nou eigenlijk als je er niet bij bent? Maar vooral;  
welke aangrijpingspunten heb je als ouder. Wat werkt en wat zijn veel 
voorkomende valkuilen? De ouders gaan naar huis met concrete adviezen  
en tips. Er zijn geen kosten aan verbonden. De avond wordt georganiseerd  
door Mondriaan Preventie. 

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie  
of wilt u zich aanmelden? Mail ons! 

e.brauers@stichtinglvo.nl

Deze avond wordt online verzorgd en kan gevolgd worden vanuit uw eigen
huiskamer. Na aanmelding ontvangt u de link waarmee ingelogd kan worden.

ven
tie
pre
ven

Ik heb iets  

gevonden in  

de jaszak van  

mijn zoon,  

wat voor drug 

is dit?

Ik denk dat  

mijn zoon drugs  

gebruikt. Hoe ga ik 

hiermee om?  

Eindigt hij nu in de 

goot? Hoe kan ik  

over zijn gebruik  

praten zonder  

het gebruik goed  

te keuren?

Mijn kind gebruikt wel eens XTC op festivals,  hoe erg is dat? Doen veel  jongeren dat  en wat zijn  de risico’s?

Hoe kan ik  mijn kind testen op drugs?

Ik heb ontdekt  dat mijn dochter wel eens drugs gebruikt. Ze  ontkent dit echter en liegt erover. Wat kan ik doen en hoe zorg ik  dat ze ermee 
stopt?

mailto:e.brauers%40stichtinglvo.nl%20?subject=
mailto:e.brauers%40stichtinglvo.nl%20?subject=


 

 
Handleiding digitale platforms Stella Maris College (1) 

 
 

/ƚ͛Ɛ�>ĞĂƌŶŝŶŐ 

Agenda In je agenda vind je het lesrooster met het huiswerk.   
Aanwezigheid In It͛s Learning/Somtoday wordt de aanwezigheid van 

de les bijgehouden. Ben je afwezig tijdens de les, dan 
word je als afwezig genoteerd.  
Ben je echt ziek: Meld je dan ziek door het 
afmeldformulier op de website in te vullen. Lukt dit 
niet: bel dan naar school. 

Studieplanner  Ieder vak heeft een studieplanner. Per week wordt de 
lesstof vermeld. Ouders kunnen ook meekijken met 
een ouderaccount. 

Opdrachten 
inleveren 

Wanneer je opdracht moet inleveren leveren, doe je 
dit via de opdracht die in de planner of bronnen staat. 

Digitale methode Bij het kopje bronnen (soms ook al in de planner) staat 
de link naar de digitale lesmethode. Je wordt 
automatisch doorgelinkt met je schoolaccount.  Werkt 
dit niet? Probeer een andere browser! 
Let op: gebruik niet de docentenmethode, want daar 
heb je geen rechten toe en werkt dus niet. 

Weekplanner Bij agenda kun je bovenaan op het tabblad planner 
klikken. Hier vind je de weekplanning van alle vakken. 
Klik hier voor meer info hierover. 

Communicatie  De communicatie met klassen/lesgroepen gebeurt via 
ĚĞ�ĐŚĂƚ�ŝŶ�/ƚ͛Ɛ�>ĞĂƌŶŝŶŐ͘� 
Individuele vragen aan docenten via de mail. 

Mail IŶ�ĚĞ�ďĂůŬ�ǀĂŶ�/ƚ͛Ɛ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ƐƚĂĂƚ�ŚĞƚ�ŬŽƉũĞ�ŵĂŝů͘��ŽŽƌ�
te klikken op mail, kom je direct in je schoolmail.  

 
  

https://stichtinglvo.sharepoint.com/sites/ST1_Medewerkers432-WerkgroepDigitalisering/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FST1%5FMedewerkers432%2DWerkgroepDigitalisering%2FGedeelde%20documenten%2FWerkgroep%20Digitalisering%2FHandleidingen%20Docenten%2FIt%27s%20Learning%2Fstudieplanner%20mentorleerling%20bekijken%2Epdf&parent=%2Fsites%2FST1%5FMedewerkers432%2DWerkgroepDigitalisering%2FGedeelde%20documenten%2FWerkgroep%20Digitalisering%2FHandleidingen%20Docenten%2FIt%27s%20Learning&p=true


 

 
 

Handleiding digitale platforms Stella Maris College (2) 
 
 

Teams 

Inlog met 
schoolaccount 

Gebruik de handleiding (zie bijlage) om het 
programma op je pc/tablet/telefoon te installeren en 
vervolgens met je schoolaccount in te loggen. 

Digitale les Ga 5 minuten voor de start van de les naar de link en 
zet je camera aan en het geluid uit.  

Camera aan De camera moet aan bij aanvang van de les en zorg 
dat je bent met het volledige gezicht in beeld bent. 
 
Zo weten docenten dat je actief deelneemt aan de les. 
Heb je geen camera op je pc, volg de les dan ook via je 
telefoon voor de camera. Je kunt met computer en 
telefoon aan de les deelnemen. Gebruik maar op één 
van de twee je geluid!  
De docent beslist of de camera aan blijft of uit kan. 

Een vraag stellen Digitaal handje opsteken en wachten totdat je de 
beurt krijgt. 

Aanwezigheid Je bent de volledige les aanwezig. Leerlingen die 
eerder vertrekken, worden  op ongeoorloofd afwezig 
gezet. 

 
 

Microsoft 
Office365 

Opslaan/samen- 
werken 

Bestanden sla je op in je OneDrive. Die bestanden kun 
je dan thuis én op school bereiken. 
Door je bestand te delen met een medeleerling kun je 
samenwerken in een bestand (handig voor projecten 
of profielwerkstuk). 

PC/Laptop Gebruik de handleiding voor het installeren en 
vervolgens met je schoolaccount in loggen. 

iPad/tablet/ 
Chromebook 

sŝĂ�ĚĞ�ĂƉƉ�ƐƚŽƌĞ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚĞ�ŽĨĨŝĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ�
ŝŶƐƚĂůůĞƌĞŶ͘��ůůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ĂƉĂƌƚ�
installeren. Als je die opstart, kun je je aanmelden met 
je schoolaccount. 
Tip: begin met de onedrive app. 

Limiet Per schoolaccount kun je op maximaal 5 devices office 
365 activeren. 

 

https://stichtinglvo.sharepoint.com/:b:/r/sites/ST1_Medewerkers432-WerkgroepDigitalisering/Gedeelde%20documenten/Werkgroep%20Digitalisering/Handleidingen%20Leerlingen/Gratis%20office%20installatie%20voor%20thuis.pdf?csf=1&web=1&e=AZF3jD

