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Activiteitenagenda mei 2022
10 en 11

Examen BB4 en KB4
Inhaaltoetsen BB3, KB3, GT3

12 t/m 25

CE tijdvak 1

13

Tot 17:00 uur inschrijven herkansingen BB3, KB3, GT3

16 en 17

VWO excursie UM

16 t/m 20

Reflectiegesprekken mentor – leerling
30 minuten rooster

17 en 18

Examen BB4 en KB4

18

Herkansingen 08:40 uur BB3, KB3, GT3
Denkles Bovenbouw

19

Informatieavond WO opleidingen

23 t/m 25

Ouderavond: leerling presenteert de voortgang aan ouder(s)/verzorger(s) en mentor

24 en 25

Excursie VWO 5 CKV

26

Hemelvaart

27

Lesvrij

30

Scholieren workshop

2 juni

Denkles Bovenbouw
Vaccinatie Global Exploration van 09:00 – 12:00 uur

2

Herkansbare toets vmbo BB3, KB3, GT3
Vóór de meivakantie is de inschrijving voor een herkansbare toets al open gezet voor alle leerlingen
van leerjaar 3 van het vmbo. De inschrijving staat deze hele week nog open tot vrijdag 13 mei 17:00
uur. Hierna is deelname niet meer mogelijk. Inschrijven kan via It’s Learning – Herkansing klas 3.
De herkansingen zijn woensdag 18 mei om 08:40 uur.
Een gemiste herkansing kan niet later alsnog gemaakt worden.
Lukt inschrijven niet? Neem dan tijdig (vóór vrijdag 17:00 uur) contact op met je mentor!

Reflectiegesprekken
Van 16 tot en met 20 mei voeren de mentoren met hun leerlingen het reflectiegesprek. De leerling
blikt samen met de mentor terug op afgelopen periode en stelt samen met de mentor de nieuwe
doelen op voor de komende periode. Gedurende deze week volgen we een rooster met lessen van
30 minuten, op die manier is er voldoende ruimte om met elke leerling het gesprek aan te gaan.
Tijdens de ouderavond presenteert de leerling op eigen wijze zijn ontwikkeling vervolgens aan de
ouder(s)/verzorger(s) en mentor.

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 brengt de schrijfster Cis Meijer een bezoek het Stella Maris College.
Cis Meijer bezoekt op 10 en 11 mei 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 schrijf. 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.
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Informatie over HPV vaccinatie mei 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 werden jongeren opgeroepen voor een
eerste vaccinatie tegen HPV. In mei/juni krijgen deze jongeren hun 2e HPV vaccinatie.
In de bijlage vindt u de belangrijkste informatie.

Werken in de zorg
Van Tempo team ontvingen wij de volgende oproep.
Ben je 16 jaar of ouder? Ýes! Help jij graag je opa of oma? Yes! Dan heb ik een hele leuke bijbaan
voor je. Zoals je vast wel weet, zijn er tekorten in de zorg. Zeker in de (zomer)vakanties zijn alle
handjes welkom. Jij kan gaan helpen in de leukste ouderenzorginstellingen in Limburg. Maar niet
voor niets natuurlijk!
Wat jij krijgt:
- €11,90 bruto per uur
- Een gratis verkorte opleiding met ADL-handelingen (wattuh? lees snel verder!)
- Werkervaring in de zorg! Gewoon terwijl je nog op de middelbare school zit. Nice!
Oké, klinkt leuk, maar wat is ADL en wat moet ik allemaal doen? Goede vraag!
Eerst volg je een opleiding van 5 dagdelen in Eindhoven, helemaal gratis. Daarna mag je werken als
zorgassistent, wanneer je wilt!. Doordeweeks, in het weekend, in de ochtend, middag of avond. Ook
na de vakantie mag je blijven werken als je wilt.
ADL zijn Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen. Eigenlijk alles wat jij (bijna) elke dag doet.
Opstaan uit bed, wassen, aankleden, eten. Maar ook toiletbezoek en douchen. Je gaat de ouderen
hierbij helpen, geen zorgen, dit leer je allemaal tijdens de opleiding!
Lijkt het je wat? Mij wel! Ik kom graag met je in contact.
App me maar even op 046-4570890, dan krijg je dezelfde werkdag nog een reactie!
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Aan
Betreft

: scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Zuid-Limburg
: informatie over HPV vaccinatie 2022
bestemd voor scholen/leerkrachten

Vaccinatie campagne voorjaar 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.
Dit jaar worden er belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Voorheen werden alleen
meisjes op 13 jarige leeftijd gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker, het betreft
hier het HPV vaccin. Vanaf 2022 wordt die leeftijd vervroegd naar 10 jaar en worden
ook jongens opgeroepen hiervoor.
Om alle jongens tot 18 jaar de gelegenheid te geven dat HPV vaccin nog te halen
worden er inhaalrondes georganiseerd. Daarom werden in maart 2022 alle jongens die
geboren zijn in 2004, 2006, 2008, 2009 hiervoor opgeroepen. Ook meisjes die nog niet
eerder gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging worden opnieuw opgeroepen voor
een HPV vaccinatie.
Jongens en meisjes onder de 18 met een ander geboortejaar worden in 2023
opgeroepen.
De jongeren die in maart 2022 hun eerste HPV vaccinatie hebben gehaald, zijn reeds
uitgenodigd voor hun 2e HPV vaccinatie in mei/juni. Voor hun 3e HPV vaccinatie in
november 2022 zullen zij tzt nog een uitnodiging ontvangen. In november worden ook
de jongeren die maar 2 HPV vaccinaties nodig hebben uitgenodigd voor hun 2e HPV
vaccinatie.
Relatie Covid en RVP
Dit voorjaar lopen er twee vaccinatiecampagnes. Dat kan voor verwarring zorgen
omdat zowel RIVM als GGD beide vaccinaties verzorgen, dus de covidvaccinaties en de
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. In deze brief informeren wij u specifiek
over de RVP vaccinaties
Uitvoering
Rekening houdend met alle dan geldende coronamaatregelen roepen wij jongeren op
voor een vaccinatie in mei in onderstaande locaties.
Subregio

planning

Westelijke Mijnstreek
Steinerbos
Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein
Parkstad
Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion), Roda JC
Ring 1, 6466 NH Kerkrade

23 en 24 mei 2022

Maastricht-Heuvelland
NOVUM Hospitality (Apple Park), Pierre de
Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht

7 en 8 juni 2022

Vragen en meer informatie

31 mei, 1 en 2 juni 2022

•
•
•
•

Kijk op www.ggdzl.nl. De meest gestelde vragen zijn te vinden op de website
van de GGD Zuid Limburg.
Wordt uw vraag niet beantwoord op de website, mail dan naar
vaccinatie-jgz@ggdzl.nl.
Bel 088 - 880 50 31 (in de periode van de vaccinaties op werkdagen van 9.00 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur).
Veel gestelde vragen over deze vaccinaties vindt u ook op de site van het RIVM
− https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen-en-antwoordenmeningokokkenvaccinatie-en-coronavirus
− https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

Wij waarderen het als u voorgaande informatie via uw eigen communicatiekanalen
(schoolkrant, eigen website e.d. ) wilt verspreiden.
Met vriendelijke groet,
Vivian Haine,
Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
GGD Zuid Limburg
Postbus 33,
6400 AA Heerlen
info@ggdzl.nl
www.ggdzl.nl

