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Lokaalindeling Tijdverlengers toetsweek
Er zijn leerlingen die recht hebben op tijdverlenging. Per toets wordt 20% extra tijd gegeven (10 of 20
minuten).
Vanaf dit schooljaar zitten alleen de dyslectische leerlingen nog in een apart verlengerslokaal.
De andere tijdverlengers maken de toets in de reguliere klas. Zij hebben een verlengingspasje. Dit
dient op het bankje te leggen bij de start van de toets.
- Voor leerlingen zonder recht op tijdverlenging duren de toetsen 50 minuten of 100 minuten.
- Voor leerlingen met recht op tijdverlenging duren de toetsen 60 of 120 minuten.
- Er zijn een aantal momenten per blok, waarop leerlingen, die klaar zijn met de toets,
het lokaal mogen verlaten:
na 60 minuten
na 100 minuten
na 120 minuten (dit is alleen voor leerlingen met tijdverlenging)

De dyslectische leerlingen zitten in de onderstaande lokalen:
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Juupu-inzameling
Gedurende de periode 13-22 december zal er een Juupu-inzameling plaatsvinden.
De verzamelde producten worden overgedragen aan stichting Juupu, die deze zal
verdelen onder mensen die leven in verborgen armoede. Mensen die leven in
verborgen armoede komen net niet in aanmerking voor de voedselbank, waardoor
zij hulp mislopen. Stichting Juupu zet zich in voor deze mensen.
De hele periode lang bestaat de mogelijkheid producten in te leveren bij de receptie. Neem dus
allemaal houdbare producten, kleding en cosmetica artikelen mee om zo de mensen hier in de buurt
een helpende hand te geven tijdens de feestmaand.
Vergeet niet jezelf en anderen eraan te herinneren iets mee te brengen.
We hopen jullie volgende week allemaal te zien met een product!
Team Juupu - Stella Maris College

Facebookberichten zichtbaar op de website
Voor de ouders, leerlingen en personeelsleden zonder social media hebben we ook een oplossing
gevonden om de facebook-/instagramberichten op de voorpagina van onze website te plaatsen.
Meer weten over de activiteiten en weetjes op Stella Maris College, bekijk dan ook deze berichten.

Wekelijks Chatspreekuur 'Psychische Klachten bij Pubers'
Sinds het begin van de Coronacrisis zijn jongeren meer stress, angsten en depressieve klachten gaan
ervaren. Maak jij je zorgen over het emotionele welzijn van je tiener of puber? Merk je dat verveling
toeslaat en dat je kind daardoor minder lekker in z’n vel is komen te zitten de laatste periode? Of heb
je juist de indruk dat je kind spanning ervaart of angstig geworden is door de onzekere tijd waarin we
leven? Vraag je je af hoe je je kind hier het beste in kunt ondersteunen of begeleiden? En zou je
hierover graag eens willen sparren met een expert? Stel dan jouw vraag tijdens het wekelijkse
chatspreekuur ‘Psychische klachten bij pubers’ op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur of donderdag
tussen 20.00 en 22.00 uur via www.cjg043.nl. De experts van Mondriaan Preventie denken graag
mee en hebben gegarandeerd een aantal goede tips voor je!
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