
 

 

Vaccinaties voor jongeren in maart 2022 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma vaccineert de Jeugdgezondheidszorg van 

de GGD Zuid Limburg ook in 2022 weer kinderen en jongeren uit deze regio. Dit voorjaar 

vaccineert de GGD ook nog tegen het coronavirus. Deze informatie gaat alleen over het 

Rijksvaccinatieprogramma; daar zit de coronavaccinatie niet in.  

 

Meningokokken vaccinatie 

In maart 2022 ontvangen alle meisjes en jongens die in 2008 geboren zijn een 

uitnodigingsbrief van het RIVM voor een meningokokken vaccinatie (Men ACWY). 

 

HPV vaccinatie 

In maart 2022 ontvangen alle meisjes én jongens die 10 jaar zijn (of worden) een 

uitnodigingsbrief van het RIVM voor een HPV vaccinatie. Voorheen kregen alleen 13-

jarige meisjes deze vaccinatie. Vanaf 2022 wordt die leeftijd verlaagd naar 10 jaar.  

De HPV vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker en kanker aan de vagina en 

schaamlippen, maar ook tegen kanker aan de anus, penis en mond- en keelholte. 

Daarom worden nu ook jongens uitgenodigd. Lees meer over kanker door HPV.  

 

Inhaalronde HPV vaccinatie 

Jongens tot 18 jaar kunnen alsnog een HPV vaccinatie krijgen in speciale inhaalrondes.   

In maart 2022 ontvangen alle jongens die geboren zijn in 2004, 2006, 2008, 2009 een 

uitnodigingsbrief van het RIVM. En dat geldt ook voor meisjes die nog niet eerder een 

HPV vaccinatie hebben gehad. Jongens en meisjes onder de 18 met een ander 

geboortejaar worden in 2023 opgeroepen. 

 

Priklocaties 

Westelijke Mijnstreek 

Steinerbos 

Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein 

14, 15 en 16 maart 2022

  

Parkstad 

Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion) 

Roda JC Ring 1, 6466 NH Kerkrade  

22 t/m 25 maart 2022  

Maastricht-Heuvelland 

NOVUM Hospitality (Apple Park) 

Pierre de Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht 

29, 30 en 31 maart 2022 

 

Op de priklocaties houdt de Jeugdgezondheidszorg rekening met de geldende 

coronamaatregelen. 

 

Vragen en meer informatie  

• Kijk op www.ggdzl.nl/vaccinatiesvoorkinderen voor de meest gestelde vragen.  

• Wordt uw vraag niet beantwoord op de website, mail dan naar  

vaccinatie-jgz@ggdzl.nl. 

• Bel 088 - 880 50 31 (7 maart t/m 1 april 2022, op werkdagen van 9.00 - 12.30 

uur en van 13.00 - 16.30 uur). 

• Veel gestelde vragen staan ook op de website van het RIVM: 

Vragen & antwoorden meningokokken 

Vragen & antwoorden HPV 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/menacwy
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
http://www.ggdzl.nl/
file://///GZLFS001/Home$/rachelle.adams/GGD%20Zuid%20Limburg/JGZ/Rijksvaccinatieprogramma/vaccinatie-jgz@ggdzl.nl%20
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-meningokokken
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv
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Activiteitenagenda Maart 2022 

 
28  Denklessen Bovenbouw 6de en 7de lesuur 
 

31  Deadline definitieve profielkeuze HAVO 3 en VWO 3 
 

 

 

Activiteitenagenda April 2022 

1  Deadline aanmelden Mbo-opleidingen 
 
4 t/m 8  Facultatieve lessen examenklassen. 
 

8  Stell-Art verplaatst naar ander moment 
 

4 en 5   Inhaaltoetsen examenklassen 
 

4  Scholieren workshop Universiteit Maastricht 
 

6 t/m 13  Toetsweek niet- examenklassen 
 

7 en 8  Inzage toetsweek examenklassen 
 

7  Aanmelden herkansbare toets 4 VMBO 
 

8  Aanmelden herkansbare toets 5 HAVO en 6 VWO 
 

11  Afname herkansbare toets 4 BL en 4 KL 
 

11 en 12 Facultatieve les 5 HAVO en 6 VWO 
 

13 t/m 15 Facultatieve les 4 GTL 
 

12 t/m 15 CSPE D&P 4 Kader 4 Basis 
 

12  Afname herkansbare toets 4 GTL  
 

13 en 14  Afname herkansbare toets 5 HAVO en  6 VWO 
 

14 en 15 Inhaaltoetsen niet-examenklassen  
 

15  17:00 uur deadline aanmelden tijdvak 2 ipv tijdvak 1 examenleerlingen 
 

18  Paasmaandag lesvrij 
 

19 t/m 22 Beroepenstage 3 Basis 3 Kader 3 Mavo 
 

19  17:00 uur deadline beroep ouders examenleerlingen SE cijfers 
  Vanaf 13:00 uur ophalen cijferlijsten bij mentor en examenfoto examenleerlingen 
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20  Afhandeling Beroeps zaken 
  Afname ASL test klas BR2 A,B,C 
  LSD examenklassen Toverland 09:00 – 18:00 uur 
 

21  Afname ASL test klas BR 2 D,E,F 
  Gala 18:30 – 01:00 uur 
 

22  Lesvrij voor alle examenleerlingen 
 

25 t/m 6 mei Meivakantie 
 

1 mei  Deadline aanmelden niet selectie opleidingen HO 
 

2, 3 en 4 mei Examentraining examenleerlingen 
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Herkansbare toetsen April 
BB4, KB4, GTL4 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Bij het opstellen van de PTA’s 2 jaar geleden is er nog vanuit gegaan dat er nu na de laatste periode 
geen herkansbare toetsen meer gegeven zouden worden. 
Echter door de samensmelting van de 2 locaties is het aantal herkansbare toetsen tussen de niveaus 
gelijkgetrokken in het voordeel van de leerlingen. 
Concreet betekent dit dat na komende toetsweek er nog 1 herkansbare toets van afgelopen periode 
gemaakt kan worden. 
In de PTA’s op de site zijn deze dus niet terug te vinden en daarom volgt hier onder een overzicht van 
de te herkansen toetsen, waaruit dus 1 toets gekozen kan worden. 
Via de nieuwsbrief op maandag 4 april ontvangen jullie meer informatie over het aanmelden. 
 

BB4     MAANDAG 11 april 08:40 
 
Biologie              ED13     Thema 5, 6 
Economie           ED13     H5, 6 
Engels                 ED13     H1, 2 
Nederlands        ED13     Examenteksten en schrijfopdracht 
 

KB4     MAANDAG 11 april 08:40 
 
Biologie               4.2.4      Thema 5, 6 
Economie           4.2.4      H5, 6 
Engels                  4.2.1      Kijk- en luistertoets 
Nederlands         4.2.4      Examenteksten en schrijfopdracht 
 

GTL4     DINSDAG 12 APRIL 08:40 

 
Nederlands         4.3.2      Mondeling afrondende literatuur 
Engels                  4.3.1      Kijk- en luistertoets 
Duits                    4.3.1      Schrijfvaardigheid 
Frans                    4.3.2      Mondeling 
Wiskunde            4.3.2      H3, 6, 8 
Biologie               4.3.2      Thema 6, 7 
Nask1                  4.3.2      H7, 12 
Economie           4.3.2      H7, 8 
Aardrijkskunde   4.3.2      Eindtoets water 
Geschiedenis      4.3.2      H5, 6 
Muziek                 4.3.2      Luistervaardigheden 
 

GTL4     WOENSDAG 13 APRIL 08:40 

 
Maatschappijleer1         Herkansing totale leerstof 
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Openavond Vista College 

Op donderdag 31 maart vindt er op het Vista College een extra openavond plaats van 18.00 – 21.00 
uur. 
Mocht uw zoon/dochter nog geen mbo-keuze gemaakt hebben of nog extra informatie willen dan 
kan dat tijdens deze avond.  
Aanmelden voor deze openavond is wel verplicht. Aanmelden kan via de site van Vista College. 

 
 

Deadline aanmelden MBO Vista College 
 
De deadline voor aanmelden mbo is dit schooljaar verplaatst naar 1 mei. Na deze datum kan een 
onderwijsinstelling de aanmelding weigeren.  

 
 

Voorlichtingsavond Zuyderlandacademie MBO-V, HBO-V en HBO-VT 
 
Voor ouders en leerlingen van VMBO 3/4, havo4/5 en VWO 5, 6 
 
In april organiseert Zuyderlandacademie voorlichtingsavonden in het ziekenhuis over verpleegkunde. 
Op elke avond wordt één sessie voor MBO-Verpleegkunde en één avond voor HBO- verpleegkunde 
en HBO- verpleegkunde technische stroom (operatieassistent en anesthesie) aangeboden.  
De info avonden vinden plaats op: 

5-4-2022: 

MBO V     19:00 tot 19.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen  

HBO V en HBO VT opleidingen  20:00 tot 20.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen  

13-4-2022: 

MBO V     19:00 tot 19.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen 

HBO V en HBO VT opleidingen  20:00 tot 20.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen  

19-4-2022: 

MBO V     19:00 tot 19.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen  

HBO V en HBO VT opleidingen  20:00 tot 20.45 uur Zuyderland MC Locatie Sittard Geleen  

Aanmelding voor deze bijeenkomsten loopt via het decanaat. Wil je deelnemen aan de voorlichting, 
mail dan naar V.Aussems@stichtinglvo.nl.  Zet in je mail je contactgegevens (naam, emailadres), 
datum en tijdstip van de voorlichting en of je alleen komt of met één ouder.  
Om zo veel mogelijk leerlingen de kans te geven deel te nemen, mag er per leerling slechts één ouder 
mee.  
Deadline aanmelden: woensdag 30 maart 2022 

 
 

mailto:V.Aussems@stichtinglvo.nl
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Informatie over HPV en Meningokokken vaccinatie maart 2022   
 
In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden ook in 2022 in Zuid-Limburg kinderen en 
jongeren weer gevaccineerd. Deze vaccinaties worden gegeven door de afdeling 
jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid Limburg. In maart worden jongeren opgeroepen voor de 
vaccinaties tegen meningokokken en HPV. Er zijn dit jaar enkele belangrijke wijzigingen.  
In de bijlage vindt u de belangrijkste informatie. 
Wij vaccineren grote groepen kinderen tegelijkertijd. Dit kan betekenen dat leerlingen een 
vaccinatie-afspraak onder schooltijd hebben. Wij vragen vriendelijk uw begrip hiervoor. 

 
 

Reminder inleveren leen-iPad 
 
Leerlingen die een leen-iPad hebben ontvangen om thuis lessen te kunnen volgen gedurende de 
lockdown-periode worden verzocht deze op korte termijn weer in te leveren in het olc (open 
leercentrum). 

 
 

Stell-Art: Change the date 
 
De Stell-Art avond van 8 april wordt helaas verplaatst naar een ander moment.  
Als gevolg van het verschuiven van de examentijdvakken mogen de werken van het CPE helaas niet 
eerder worden getoond dan 16 juni. We gaan snel op zoek naar een nieuwe datum voor de expositie 
en het open podium voor al het talent onder onze leerlingen en collega’s.  
Houd de nieuwsbrief en mededelingen op school in gaten! Graag tot dan. 
 
Namens de Kunstsectie en het Stell-Art team. 

 
 

Struikelstenen/Stolpersteine 
  
De sectie geschiedenis van het Stella Maris College heeft in 2020 meegewerkt aan het project 
struikelstenen. 
Dit alles in het kader van het thema Tweede Wereldoorlog. Ex-docenten van onze school, Jan Daems 
en Willem Ubaghs, hebben dit project verzorgd.  
In Meerssen worden op verschillende adressen herdenkingsstenen in de stoepen gelegd. Het gaat 
daarbij om mensen, die tijdens de Duitse bezetting onvrijwillig uit hun huis werden weggevoerd, 
omdat ze volgens de Nazi’s niet pasten in hun kijk op de wereld. Joden, verzetsmensen, homofielen, 
communisten, Roma, Sinti waren de meest voorkomende slachtoffers.  
Velen werden in concentratiekampen vermoord. 
Leerlingen van onze school hebben een enorm inlevingsvermogen getoond bij het maken van 
werkstukken (zoals gedichten, dagboekfragmenten) in het kader van dit project.  
Op 23 april a.s. worden de stenen gelegd. Enkele leerlingen van het Stella Maris College zijn 
betrokken bij die ceremonies.  
Markt 30: 13:45 – 14:15 uur. Naast toespraken en muziek wordt een gedicht voorgedragen en er 
worden bloemen gelegd door onze leerlingen. 
Kruisstraat 8: 14:30 – 14:55. Ook hier wordt een gedicht voorgedragen en bloemen gelegd. 
Volg ook de berichten in de Geulbode en op MeerTV. 
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