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Activiteitenagenda mei 2022

16 en 17

VWO excursie UM

16 t/m 20
17

Reflectiegesprekken mentor – leerling
30 minuten rooster
Excursie Schunck Havo 4 A-B-D

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
Klankbordgroep HB-ouders

31

Bliksemstage klas 1 A-B-C-D van 09:30 – 12:00 uur

Activiteitenagenda juni 2022
2

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

6

Pinkstermaandag lesvrij

7

Klankbordgroep HB-leerlingen

8

Uitreiking certificaat denklessen klas 3
Lesactiviteit leerjaar 1 ProRail

9

Normering/uitslag tijdvak 1; GT4, HAVO 5 en VWO 6
19:00 – 20:00 uur voorlichting D&P komende BB3 en KB3
20:00 – 21:00 uur voorlichting D&P komende BB4, KB4 en GT4
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12:00 deadline aanmelden tijdvak 2; GT4, HAVO 5 en VWO 6

13 t/m 24

examens tijdvak 2; GT4, HAVO 5 en VWO 6

2

13

Denkles Bovenbouw

15

Uitslag tijdvak 1; BB4 en KB4
16:00 – 18:00 uur eindpresentatie Verbreding
12:00 uur deadline aanmelden tijdvak 2; BB4 KB4
Voorlichtingsavond studeren in de Euregio/Tussenjaar

16
20

Start tijdvak 2; BB4, KB4

20 t/m 22

Workshop DJ klas 1 en klas 2

29

Alle niet examenklassen lesvrij na het 5de lesuur ivm studeren voor de toetsweek

30

Start toetsweek
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Voor: Leerlingen uit vmbo4 en HAVO 3/4/5 en hun ouders/verzorgers.
Betreft: Webinar studiefinanciering mbo
Studeer je in het mbo en ben je (bijna) 18? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Maar waar
bestaat studiefinanciering eigenlijk uit? Waar heb je recht op en
hoe vraag je het aan? En hoe zit het met het
studentenreisproduct?
Om jou en je ouders zo goed mogelijk voor te bereiden,
organiseert DUO op 19 mei om 19:30 uur het webinar
‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’.
Waar gaat het webinar over?
Je kunt het webinar gewoon thuis bekijken via je telefoon, tablet
of computer. De volgende vragen worden in ieder geval
behandeld:
Waaruit bestaat studiefinanciering?
Wat moet je weten over lenen?
Wat is de aanvullende beurs en moet je die ook terugbetalen?
Hoe vraag je studiefinanciering aan? En wanneer?
Hoe regel je het studentenreisproduct?
Tijdens het webinar kun je ook zelf vragen stellen. Op vragen die niet aan bod komen tijdens het
webinar, krijg je van DUO een antwoord via e-mail.
Aanmelden is gratis en kan via duo.nl/webinar.
Mocht bovenstaande vragen opleveren, kunt u terecht op het decanaat havo/vwo bij Valerie
Aussems (v.aussems@stichtinglvo.nl) of op het decanaat VMBO bij Karlien Souren
(k.souren@stichtinglvo.nl).

Voor:
Betreft:

Leerlingen van HAVO5 en VWO5/6 en hun ouders/verzorgers
SAVE THE DATE
Donderavond 16 juni: informatieavond:
 Tussenjaar
 Studeren in de Euregio

Op 16 juni organiseren we op Stella Maris een informatieavond waarop twee onderwerpen aan bod
komen. Afhankelijk van de interesse meld je je aan voor één of voor beide onderwerpen.
De brief met informatie over de wijze van aanmelden wordt volgende week via mail aan alle
leerlingen en ouders van de betreffende leerlagen verstuurd.
 Tussenjaar
We bieden die avond een informatiemoment en een workshop aan rond het thema ‘Tussenjaar’.

Voorlichting ‘Studiesucces en tussenjaar: risico’s en kansen’:
In deze voorlichting krijg je informatie over risico’s en kansen die een tussenjaar kan geven, in
binnen- of buitenland, en zonder hoge kosten.
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Workshop Tussenjaarplan: Voor wie een tussenjaar goed wil voorbereiden.
Je krijgt in deze workshop:
 Informatie over mogelijke activiteiten in een tussenjaar in binnen- en buitenland.
 Opdrachten om te ontdekken wat voor jou de beste invulling van een eventueel tussenjaar
is.
 Informatie over effecten en risico’s van een tussenjaar, en invloed van ouders hierop.
 Stappenplan met opdrachten voor realisatie van het persoonlijk tussenjaarplan, met als
kader voorbereiding op de toekomstige studie.
LET OP: Hieraan kunnen leerlingen alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder, en liefst met 2.
Deze voorlichting en workshop worden verzorgd door oprichter/directeur-bestuurslid van het
TussenjaarKenniscentrum en jongerencoach gespecialiseerd in studiekeuzebegeleiding drs. Daniëlle
Vogels. Het TussenjaarKenniscentrum (www.tussenjaarkenniscentrum.nl) is een non-profit
organisatie die onafhankelijke informatie geeft over mogelijkheden, kansen en risico’s van een
tussenjaar. Dit wordt inhoudelijk gesteund door de landelijke vereniging van decanen en
studieloopbaanbegeleiders.
 Studeren in de Euregio
We bieden op deze avond vijf informatiemomenten aan rond het thema Studeren in de Euregio:
1. Algemene informatie over Studeren in Vlaanderen (en de verschillen met Nederland)
2. Algemene informatie over studeren in Duitsland (en de verschillen met Nederland)
3. Informatie over studeren aan U Hasselt
4. Informatie over studeren aan KU Leuven
5. Informatie over studeren aan de RWTH en FH in Aken
Voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan Valerie Aussems (v.aussems@stichtinglvo.nl)

Verkiezingen Medezeggenschapsraad 2022
Leerlingen
Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Ben jij betrokken bij de toekomst van het Stella Maris? Dan is
de Medezeggenschapsraad wellicht iets voor jou! Lees vooral even door om te zien wat de rol van
deze raad is!
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat door de schoolleiding gebruikt wordt
als klankbord voor (nieuw) beleid. Op essentiële beleidsonderdelen heeft de MR instemmings- dan
wel adviesrecht. Denk hierbij aan goedkeuring van o.a. het leerlingenstatuut, begrotingen,
lessentabellen en onderwijsconcepten en advies op bijvoorbeeld benoeming van een schoolleider en
de indeling van vrije dagen.
Met ingang van het volgend schooljaar komt een aantal zetels voor leerlingen vrij. Wil jij graag
meewerken aan de toekomst van het Stella Maris College? Stel jezelf dan kandidaat!
De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, en is daarom op zoek naar leerlingen van alle niveaus.
Voor meer praktische informatie zie hieronder!
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Ouders
Geïnteresseerd in alle ins en outs van onze schoolorganisatie? Zin om mee te denken over alle
uitdagingen die het Stella Maris te wachten staan? Misschien zelfs bezorgd of kritisch? Wij zijn op
zoek naar ouders die lid willen worden van de MR om de school de komende jaren vooruit te helpen.
We hebben als school enkele hectische jaren achter de rug en ook de komende jaren zullen er
regelmatig vraagstukken zijn waarin de mening van ouders gehoord dient te worden. Denk aan de
integratie van het vmbo-onderwijs in Meerssen of het beleid ten aanzien van excursies en de nieuwe
wet- en regelgeving op dit punt.
Samen met enthousiaste leerlingen en betrokken personeelsleden hebben wij afgelopen jaren
gewerkt aan een MR die de positief-kritische dialoog aangaat met de schoolleiding. Graag willen wij
deze ontwikkeling komend schooljaar voortzetten. Wij zijn op zoek naar ouders die hieraan een
bijdrage willen leveren.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de onderstaande toelichting.
TOELICHTING
De verkiezingen worden gehouden in de periode van 11 tot en met 15 juli.
U kunt zich tot 24 juni a.s. 12:00u kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn,
vinden er verkiezingen plaats. Voorafgaand aan deze verkiezingen geven wij de kandidaten de
gelegenheid zich voor te stellen aan de stemgerechtigden, door middel van een korte tekst op de
website.
Het tijdpad ziet er als volgt uit:
Kandidaatstelling is mogelijk tot 24 juni 12:00u.
In de periode van 27 juni t/m 8 juli motiveren de kandidaten hun kandidaatstelling middels een tekst
op de website.
De verkiezingen vinden plaats van 11 t/m 15 juli.

Op 18 juli vindt de laatste vergadering van de MR van schooljaar 2021-2022 plaats, en is er ruimte
voor reflectie en vooruitblik – in het gezelschap van zowel de leden wier termijn ten einde is
gekomen als de leden wier termijn komend schooljaar van start zal gaan. Kandidaten worden
verzocht deze datum vrij te houden.
Leden van de MR:
Personeelsgeleding
David Hazen (2019-2022) – Zetel vacant - Herkiesbaar
Marcia Weusten (2019-2022) – Zetel vacant - Herkiesbaar
Valerie Aussems (2020-2023)
Rick Grond (2020-2023)
Herman Coenen (2021-2024)
Angelo Harings (2021-2024)
Oudergeleding
Walther van Mook (2019-2022) – zetel vacant – niet herkiesbaar
Guido Palm (2020-2023)
Johan Molling (2021-2024)
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Leerlinggeleding
Thijmen van Wageningen (2019-2022) – zetel vacant – herkiesbaar
Meaghan Pebbles van Steen (2020-2023) – zetel vacant i.v.m. verlaten school
Ties Kort (2021-2024) – zetel vacant i.v.m. verlaten school
Voor de ouders is er dus één zetel beschikbaar en voor de leerlingen maar liefst drie!
Neem voor meer informatie eens een kijkje op de MR-pagina op de website via Stella Maris College
 MR
Wil je meer info of wil je je kandidaat stellen? Dat kan via onderstaande contactpersonen!
Ouders: Zeppe Roijakkers via zepperoijakkers@protonmail.com
Leerlingen: Valerie Aussems via v.aussems@stichtinglvo.nl
Kandidaatstelling kan tot 24 juni a.s. 12:00u !

Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie,
Valerie Aussems,
Herman Coenen,
Zeppe Roijakkers (ambtelijk secretaris)

Gratis Webinar ‘Help, mijn kind gaat op stap!’ over uitgaan en opvoeden.
Voor ouders & andere geïnteresseerden
‘Ja maar, alle anderen gaan ook en zij mogen
veel later thuiskomen!’
Voor je het weet is het grote uitgaan
begonnen en daarmee ook het onderhandelen
en schipperen. Termen als indrinken en
comazuipen, komen in je op.
Welke invloed heb je nog op je kind en

kun je dingen nog verbieden? En daarbij; het uitgaan van tegenwoordig is niet meer te vergelijken
met het uitgaan van vroeger…
In de gratis webinar ‘Help, mijn kind gaat op stap’ verzorgd door Mondriaan Preventie in
samenwerking met CJG043 komen al deze onderwerpen aan bod!
De webinar vindt plaats op dinsdag 24 mei van 19.00 - 20.30 uur.
Klik hier voor meer informatie of meld je direct aan door een mail te sturen
naar info@cjg043.nl o.v.v. Webinar ‘Help, mijn kind gaat op stap!’.
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