Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College

15
Schooljaar 2021-2022
24 januari 2022

Inhoudsopgave

Blz.

Profielwerkstuk VMBO

2

Online Beleefcafé – 3 februari

2

Schrijversbezoek op Stella Maris

3

Beveiliging mobiele apparaten

3

1

Profielwerkstuk VMBO
Dinsdag 1 februari tijdens het 7e lesuur staan de presentaties voor het profielwerkstuk van 4GTL
gepland.
De leerlingen hebben eerder met succes de werkstukken ingeleverd bij de begeleidende docenten en
gaan met de presentatie het profielwerkstuk hopelijk met een ‘voldoende’ of zelfs een ‘goed’
afronden.
De titel en de beoordeling worden aan het eind van het jaar op de officiële cijferlijst, behorende bij
het diploma, vermeld.

Online Beleefcafé – 3 februari (van 19.00 – 20.30 uur)
Op 3 februari 2022 vindt een online Beleefcafé plaats voor ouders/verzorgers van leerlingen van
groep 8 of 7. Via dit bericht willen wij de ouders/verzorgers van onze huidige brugklasleerlingen
vragen, of zij dit Beleefcafé in hun kennissenkring onder de aandacht willen brengen. Dit kan via
onderstaand bericht.
Het Beleefcafé is dus niet bedoeld voor de ouders/verzorgers van de huidige brugklasleerlingen.
“Beste ouders/verzorgers van groep 8 of 7,
Benieuwd naar onze school? Blok dan de
avond van 3 februari in de agenda en
bezoek ons online Beleefcafé. Het wordt
een interactieve avond in een gezellige,
informele sfeer.
Via een live uitzending geven wij u een
indruk wat leerlingen allemaal ervaren in
de brugklas. Ook kunt u dan al uw vragen
stellen via Whats app of een mailbericht.
Leerkrachten, directie en vooral leerlingen
gaan deze vragen naar beste kunnen
beantwoorden. Hoe dit verder in z’n werk
gaat, zullen we bij de start van het
Beleefcafé toelichten.
U hoeft er de deur dus niet voor uit.
Deelnemen aan het Beleefcafé kan gewoon
vanaf thuis!
Start uitzending: 19.00 uur.
Einde: 20.30 uur.
Op een later moment delen wij op de website de link naar de uitzending.
Vooraf aanmelden is niet nodig”.
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Schrijversbezoek op Stella Maris
Samen met het Stella Maris college is de Bibliotheek Meerssen dit schooljaar een Leesoffensief
gestart. Hiervoor ontving de Bibliotheek 10.000,- subsidie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Het Leesoffensief is een landelijk project. 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.
In het kader van dit Leesoffensief brengen twee schrijvers een
bezoek aan het Stella Maris College.
Op 27 januari bezoekt Judith Visser de leerlingen van br2A T/M
br2D tijdens het vierde en vijfde lesuur. Ze schreef tot nu toe
dertien boeken en een reeks korte verhalen. Zij won tweemaal
de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek. In 2008 was zij de
auteur van het Rotterdamse Boekenweekgeschenk. Een deel van
haar werk is verfilmd, verwerkt tot toneelvoorstelling en vertaald
in het Duits.
Cis Meijer bezoekt op 31 januari en 1 februari alle brugklassen. Ze
heeft een passie voor spannende verhalen. De thema’s vriendschap,
verraad, macht, wraak, jaloezie, angst en het vinden van je eigen weg
inspireren haar bij het schrijven van haar jeugdthrillers. Met veel
plezier en enthousiasme geeft ze lezingen en workshops. Ze vertelt
hoe haar jeugd, films en Netflix en de wereld om haar heen van
invloed zijn op de verhalen die ze schrijft. Haar schoolbezoeken zijn
interactief. Aan leerlingen legt ze dilemma's voor waar haar
personages mee worstelen. Ze leest voor en vraagt de klas mee te
denken over een cover of thema.
* Bronvermelding foto en informatie schrijvers: https://deschrijverscentrale.nl/

Beveiliging mobiele apparaten
Sinds afgelopen week ervaren steeds meer leerlingen en ouders problemen als ze willen inloggen op
een app waar wij als school gebruik van maken.
Microsoft heeft sinds kort het beveiligingsniveau op mobiele apparaten verhoogd om datadiefstal te
voorkomen. Veel Android-toestellen zijn kwetsbaar voor datadiefstal, omdat deze niet tijdig
geüpdatet worden door fabrikanten. Microsoft heeft middels een extra beveiligingslaag een
oplossing gevonden om datadiefstal te voorkomen op dergelijke toestellen.
Met de installatie van het bedrijfsportaal dwingt Microsoft het volgende af op het toestel:
• Toestel is voorzien van een recente versie Android
• Er wordt een pincode ingesteld voor de M365 apps
• MFA is ingeschakeld
Toegevoegd, twee handleidingen om het probleem op te lossen.
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Indien een applicatie (bijv. Outlook) op je iPhone (of ander iOS device) vraagt om
extra beveiliging ga dan als volgt te werk
Klik op OK

Klik op OK

Voer een willekeurige pincode in

Herhaal de pincode
Hierna start de applicatie op

Indien je Outlook op je Android telefoon (bijv. Samsung) opstart wordt er éénmalig
gevraagd om de app Microsoft Intune bedrijfsportal te installeren. Nadat je
onderstaande stappen hebt uitgevoerd start Outlook probleemloos op
Druk op “GA NAAR WINKEL”

•
•

Ga naar Google Play
Installeer Microsoft-bedrijfsportal

Start bedrijfsportal en druk op “AANMELDEN”

Voer je email adres van school / LVO in en druk op
“Volgende”

Voer je wachtwoord in en druk op “Aanmelden”
Hierna start Outlook op

