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Jaarwisseling
2021 heeft in vele opzichten in het teken gestaan van Corona. Iedereen heeft het afgelopen jaar daar
de gevolgen van gemerkt, in het werk op school en ook privé. Mensen in de nabije omgeving werden
ziek en de perspectieven op verbeteringen moesten steeds weer bijgesteld worden.
Ook voor de Stella Maris was 2021 een gedenkwaardig jaar. We hebben dankzij Corona op
verschillende wijze het onderwijsproces vorm gegeven: fysiek, online en ook in hybride vormen. Daar
hebben wij en ook onze leerlingen van geleerd.
2021 stond voor Stella ook in het teken van het verbetertraject van de inspectie. Dat traject hebben
we in september succesvol afgesloten met het bezoek van de inspectie. De inspectie heeft
geconstateerd dat de onderwijskwaliteit weer op orde is en was tevreden over de behaalde
resultaten. Het definitieve rapport verschijnt binnenkort.
In 2021 zijn onze leerlingen en personeel uit Valkenburg naar Meerssen verhuisd. En hebben we een
verbouwing achter de rug, We hebben een aantal praktijklokalen gerealiseerd en sommige delen van
het gebouw opgeknapt.
2021 heeft veel van ieders veerkracht en flexibiliteit gevraagd, zowel op school, het werk als privé.
Wat 2022 ons gaat brengen weten we niet. Nieuwe varianten van het virus maken de toekomst
onvoorspelbaar. Ook 2022 zal een beroep blijven doen op ons aanpassingsvermogen.
De Corona crisis waar we nog midden in zitten heeft ons wel geleerd dat onderwijs er toe doet.
Onderwijs is uiteraard van belang voor de kennisontwikkeling van leerlingen maar ook voor hun
sociale vorming. Leerlingen vinden het vervelend als we noodgedwongen moeten overgaan naar
online lessen. Leerlingen leren ook van en met elkaar en dat is online nauwelijks mogelijk.
Ik wil graag namens de medewerkers van Stella Maris al onze leerlingen, hun ouders/verzorgers een
mooi nieuw jaar toewensen. Ik hoop dat iedereen mag en kan blijven werken aan het realiseren van
dromen en idealen die eenieder heeft. En dat vooral mag blijven doen in een goede gezondheid.
Corona zullen we ook in 2022 een plek moeten gaan geven maar dat mag ons niet weerhouden om
van 2022 een goed jaar te maken.
Namens alle medewerkers van Stella,
John Hausmans,
rector
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Lockdown
We hebben u geïnformeerd over de sluiting van onze school als gevolg van de lockdown.
Op 3 januari neemt het kabinet een besluit over het al dan niet openen van de schoolgebouwen op
10 januari.
We informeren u op woensdag 5 januari over de consequenties van dat besluit voor onze school.
Op 17 januari start de toetsweek. Het rooster daarvoor volgt binnenkort.

Inleveren verslagen
-

4 MAVO, 5 HAVO en 6 VWO
De definitieve inleverdatum voor het inleveren van de verslagen in week 51 is zoals gepland
maar kan tot uiterlijk maandag 10 januari 16:00 uur.

-

Niet examenklassen
De deadline voor het inleveren van de verslagen/opdrachten in week 3 wordt verschoven
naar week 4.
( dit i.v.m. de verplaatste toetsweek voor de niet examenklassen)

Eindexamens 2022
Demissionair minister Slob heeft besloten tot het aanpassen van de examenregels in schooljaar
2021/2022.
Het kabinet heeft in het afgelopen en huidige schooljaar prioriteit gegeven aan het verantwoord
open houden van de scholen, zodat zoveel mogelijk kwalitatief goed fysiek onderwijs doorgang kan
vinden. Ondanks deze prioritering hebben scholen te maken (gehad) met lokale corona-uitbraken,
aanwezige leervertragingen en onzekerheid omtrent het verloop van dit schooljaar. Dit heeft ertoe
geleid dat ook dit jaar geen ‘normaal’ examenjaar is, aldus de minister. De minister geeft aan dat met
deze maatregelen wordt ingezet op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen.
Bij deze de belangrijkste punten op een rijtje.


Het tweede tijdvak van het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Hierdoor heeft een leerling 2 keuzes:
1. De leerling mag één of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft de
leerling meer tijd voor de voorbereiding.
2. De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing
3. als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak.
De keuze is aan de leerling. De leerling mag daarbij overleggen met bijvoorbeeld de mentor of
vakdocent. Geeft de leerling geen keuze door? Dan kan de school bepalen wanneer de leerling de
examens aflegt, in het eerste of tweede tijdvak.
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Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2
vakken herkansen in plaats van 1.


Herkansing in derde tijdvak

Er komt een derde tijdvak op de scholen. Legt de leerling het examen van een vak voor het eerst in
het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak.
Examen beroepsgericht profielvak in het vmbo
-

-

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in schooljaar 2021-2022 voor de helft
afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). En voor helft met een
schoolexamen. 2 van de verplichte 4 onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden
afgesloten met een cspe en de andere 2 met een schoolexamen.
Voor de afname van het cspe geldt een langere periode waarin deze kunnen worden
afgenomen.

Winnende Kerstkaart

Op dinsdag 14 december om 14.30u vond de
bekendmaking van de SMC kerstkaart 2021
plaats in de geulgalerij.
Het was een prachtige bijeenkomst onder
begeleiding van muziek verzorgd door de
muziekdocenten en leerlingen.
Na een kort woordje van de trotse tekendocent
werd de winnaar bekend gemaakt.
Famke Wijnen uit vwo5 heeft de winnende
kerstkaart gemaakt en kreeg ook een heus
gedrukt exemplaar mee naar huis samen met
een presentje.
Famke van harte gefeliciteerd met deze mooie
kaart.
We kunnen wel stellen dat we er een heuse
SMC traditie bij hebben.

Verkiezingen leerlingenraad
Ieder van jullie zal wel eens denken dat sommige zaken op school beter geregeld kunnen worden. In
plaats van hierover te klagen tegen je vrienden en vriendinnen in de pauze, kun je met jouw stem
ook voor verandering zorgen. De leerlingenraad zoekt nieuwe, enthousiaste leden en organiseert
daarom verkiezingen na de kerstvakantie. Als lid van de leerlingenraad ben je aanwezig bij
vergaderingen met de conrectoren en kan je actief meepraten over de plannen van de school. Ook
kun je zelf met ideeën komen, die dan in de leerlingenraad besproken zullen worden. Een verder
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voordeel is dat een lidmaatschap van de leerlingenraad erg goed op je cv staat. Als je je later wilt
inschrijven voor een selectiestudie kan dit erg van pas komen.
Dus, als het jou leuk lijkt om je stem te laten horen en deel uit te maken van de leerlingenraad, meld
je dan vóór 23 december aan via llr.stellamaris@gmail.nl!
(Ook vragen en opmerkingen kun je sturen naar llr.stellamaris@gmail.nl)
Groet, de Leerlingenraad.

Berichten vanuit het decanaat VMBO
De deadline van aanmelding MBO komt steeds dichterbij.
Heb je nog geen keuze kunnen maken of twijfel je nog kom dan in actie.
Plan een meeloopdag of maak een afspraak met een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseurs van
het Vista College helpen je graag. Ook biedt Gilde Opleidingen dit aan. Ga naar hun site om een
afspraak aan te vragen.
Twijfel je nog enorm maak dan de studiekeuzetest op:
https://www.gildeopleidingen.nl/studiekeuzetest/.
Gilde opleidingen heeft op 23 januari ook nog een open dag. Met meer dan 130 opleidingen
verspreid over 7 steden en meer dan 13 locaties, is er wellicht een opleiding die bij je past! Meld je
via de site aan voor een tijdvak naar keuze.
Ben je er wel al helemaal uit, meld je dan zo snel mogelijk aan en maak je doorstroomdossier in orde.
Dit dossier is nodig bij het intake gesprek.

Wordt vervolgd…
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