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Activiteitenagenda juli 2022 

 

30 juni t/m 7 Toetsweek niet examenklassen 
 

1   Uitslag tijdvak 2 
  14:00 uur deadline aanmelden tijdvak 3 
 

5 t/m 8 juli Tijdvak 3 examens 
 

8 en 11 juli Inhaaltoetsen 
 

11 juli  13:00 uur – 15:00 uur inzage toetsen laatste toetsweek 
 

12 juli  DIAtaal leerjaar 1 en 3 
 

14  Normering tijdvak 3 
  Inleveren studieboeken  
 

15  Inleveren studieboeken 
 

18   Diploma-uitreiking: 
- 15:00 – 17:30 uur MAVO 
- 18:30 – 21:00 uur VMBO KB + BB 

 

18 t/m 22 Slotweek/contactmoment met ouders 
 

19  Diploma-uitreiking: 
- 15:00 – 17:30 uur VWO 
- 18:30 – 21:00 uur HAVO 

 

21  Leerjaar 1 dagactiviteit: IJzeren Man 
  Rapportuitreiking 13:00 uur klas 2 t/m klas 5 
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Uitslag 2021-2022 na tijdvak 2  
 
Inmiddels hebben we de uitslagen binnen na het tweede tijdvak. Er volgt nog een derde tijdvak maar 
het leek ons goed om u nu alvast te informeren over de uitslagen. Die zijn uitermate goed en het 
resultaat van hard werken door onze examenleerlingen. Tegen de achtergrond van de laatste 
turbulente Corona jaren is dit een prestatie van formaat. Proficiat voor iedereen die geslaagd is en 
veel succes voor die paar leerlingen die in het derde tijdvak nog een examen gaan doen. 
 

 
VMBO basis 
100% geslaagden 
 
VMBO kader 
100% geslaagden 
 
MAVO 
100% geslaagden  
 
HAVO 
96% geslaagden 
(nog 2 leerlingen doen een 
examen in tijdvak 3) 
 
VWO 
89.7% geslaagden 
(nog 6 leerlingen doen een 
examen in tijdvak 3 

 
 
Diatoetsen klas 1 en klas 3  
 
In klas 1 en 3 nemen we de Diatoetsen af op 12 juli. Betrokken ouders en leerlingen ontvingen 
hierover al een mail. 
Voor deze toetsen hoeft niet geleerd te worden. We meten hiermee in hoeverre de leerlingen 
vaardigheden beheersen op dit moment in hun opleiding en onafhankelijk van de gebruikte 
lesmethoden. De aanwezigheid bij deze toetsen is verplicht.  
  
Voor tijdstippen en lokalen zie het schema in de bijlage. 
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Inleveren geleende materialen schoolbibliotheek 
 
 
Een verzoek aan alle leerlingen die nog één of 
meerdere boek(en) van de schoolmediatheek 
hebben: Willen jullie er a.u.b. voor zorgen dat de 
geleende materialen vóór 22 juli ingeleverd zijn! 
 
Voor leerlingen van de bovenbouw bestaat de 
mogelijkheid om boeken voor de literatuurlijst te 
lenen tijdens de zomervakantie. Dit kan 
uitsluitend in overleg met Marianne van Oerle, 
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
 
 

 
 

Inleveren schoolboeken 
 
Op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli moeten de huurboeken weer worden 
ingeleverd.  
Het inleverschema met uitgebreide toelichting vind je in de bijlage. 
 
Enkele aanwijzingen. 
Let op dat je op tijd komt om een vlotte doorstroom te garanderen. 
Neem alle huurboeken mee; haal de kaft eraf en verwijder eventuele losse 
briefjes; leg de boeken op volgorde. 
Wij sturen geen inleverformulieren. Neem je telefoon mee om als bewijs 
voor jezelf een foto te maken van het door jou ondertekende inleverformulier. Kijk goed mee of alles 
klopt. 
Weet je niet welke boeken je moet inleveren? Op de website staat in de bijlage een complete lijst. 
Let op: bewaar de werkboeken!! Sommige heb je volgend jaar nog nodig. Deze worden slechts 
eenmaal verstrekt. 
 
Zijn er meerdere gezinsleden die boeken moeten inleveren? Kom donderdag 14 juli tussen 10.00 en 
12.00 uur. Ben je echt verhinderd? Laat iemand anders de boeken inleveren. 
Ben je een schoolverlater? Lever je kluissleutel in (bij binnenkomst aan de hoge trap). 

 
 

Xplore Mongolië! 
 
De laatste lessen zijn gegeven, de toetsweek is bezig en de zomervakantie is in zicht. Dat betekent 
dat ook het vertrek van de Stella Maris Xplore-groep eraan zit te komen! Na twee jaar kunnen en 
mogen we eindelijk weer reizen, dus vlak na de toetsweek vertrekt de groep naar Mongolië! 
Sommige leerlingen hebben zich al aangemeld in schooljaar 2019-2020 en moesten lang wachten op 
deze ervaring. Maar… de aanhouder wint en dit jaar gaan we toch echt reizen! 
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Op woensdag 13 juli vertrekken we met 22 leerlingen, vier docenten en één arts vanuit school met 
de bus naar Frankfurt om daar op het vliegtuig te stappen. Woensdag 3 augustus komen we weer 
terug. In deze drie weken zullen we lessen Engels verzorgen tijdens een zomerschool, gaan we sport- 
en spelactiviteiten doen met jongeren op een zomerkamp, mogen we ervaringen uitwisselen met 
middelbare scholieren uit Mongolië en zullen we een meerdaagse trekking maken door het 
Mongoolse landschap.  
 

 
Zoals jullie gewend zijn, zullen de leerlingen dagelijks blogs en vlogs bijhouden die te bekijken zijn op 
Facebook (www.facebook.com/XploreMongolie) en Instagram 
(www.instagram.com/xploremongolie/) Hier is onze reis dus ook helemaal te volgen. We moedigen 
jullie aan om een berichtje achter te laten onder de blogs. We zullen dit dagelijks met de groep delen 
en de leerlingen (en wij!) vinden het ontzettend leuk om reacties te krijgen.  

 

 

 
 

http://www.facebook.com/XploreMongolie
http://www.instagram.com/xploremongolie/


Inleveren boeken schooljaar 2021-2022 
Er zijn 2 inleverdagen: donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli.  
 
Op het inleverrooster (bijlage) staat aangegeven welke klas 
de boeken op welk tijdstip moeten inleveren.  
 
 
Meerssen, juli 2022 
 
Geachte ouders, beste leerlingen, 
 
Het afgelopen jaar hebben jullie gebruik gemaakt van boeken van het boekenfonds van het Stella 
Maris College. 
Alle huurboeken (op enkele uitzonderingen na) moeten weer worden ingeleverd. 
Wij sturen geen inleverlijsten. Op de website staat een bijlage van in te leveren huurboeken per 
klas. Sommige leerlingen hebben extra boeken die zij moeten inleveren. 
Houd je aan de vermelde inlevertijden om wachttijden tot een minimum te beperken.  
 
Inleveren huurboeken schooljaar 2022-2022  

 Controleer thuis of je alle huurboeken hebt.  

 Sorteer de boeken alfabetisch op vak (A-Z). 

 Lever de boeken in zonder kaftpapier, proefwerkblaadjes etc. (eventuele aantekeningen thuis 
verwijderen).  

 Voor niet ingeleverde boeken en onvolledige sets wordt een schadebedrag berekend.  

 De boeken moeten allemaal tegelijk in één pakket worden ingeleverd. 
 Het achteraf nog inleveren van “vergeten” boeken is slechts mogelijk op vrijdag 15 juli tussen 

14.00 en 16.00 uur.  
 
Route: Kom binnen via ingang B (de voormalige senior-ingang), loop rechtdoor 
over trapje, houd links aan. Parkeren kan uitsluitend bij de sporthal aan de 
Molenveldweg. 
De ingang via de Parallelweg is niet toegankelijk!  
 

 Bij binnenkomst leveren schoolverlaters hun kluissleutel in.  
Op de 1e etage worden op het binnenpleintje (lok. 123) de boeken ingenomen.  

(hoge trap → lange gang helemaal doorlopen),  
 

 Na controle onderteken je het inleverformulier. Maak een foto voor jezelf als bewijs dat je de 
boeken hebt ingeleverd. Vergeet dus niet je gsm mee te nemen want je ontvangt geen kopie !! 

 

 Meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin kunnen de boeken tegelijkertijd inleveren bij de 
“vliegende brigade” op donderdag 14 juli tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Ben je verhinderd? Je kunt jouw boeken door iemand anders laten inleveren.  
 
 
Nieuwe boeken schooljaar 2022-2023  

 De theorie- en werkboeken kun je donderdag 1 en vrijdag 2 september op school ophalen. 
Kijk later op de website voor het afhaalrooster.  

 Huurboeken blijven eigendom van de school en moeten gekaft worden. Aan het einde van het 
schooljaar worden deze weer ingeleverd.  

 Overzicht van lesmaterialen die je zelf moet aanschaffen (leermiddelen eigen bijdrage, bijv. 
woordenboeken en atlas) tref je (later) op de website aan als bijlage.  
 
 
Het boekenfonds is eventueel bereikbaar op boekenfondsmeerssen@lvo-heuvelland.nl  
Bij correspondentie graag naam en klas van de leerling vermelden. 



 

Donderdag 14 juli 2022

van tot Klas x lln van tot Klas x lln

10.00 10.30 ha5a 28 10.00 10.20 b4a 15

10.30 11.00 ha5b 26 10.20 10.40 b4b 19

11.00 11.30 ha5c 22 10.40 11.00 k4a 20

11.30 12.00 ha5d 24 11.00 11.20 k4b 21

12.00 12.30 vw6a 27 11.20 11.40 k4c 20

12.30 13.00 vw6b 28 11.40 12.10 gtl4a 25

13.00 13.30 vw6c 24 12.10 12.40 gtl4b 28

13.30 14.00 pauze 12.40 13.10 gtl4c 25

14.00 14.30 vw4a 23 13.10 13.40 pauze

14.30 15.00 vw4b 30 13.40 14.10 vw5a 30

15.00 15.30 vw4c 26 14.10 14.40 vw5b 29

15.30 16.00 vw4d 26 14.40 15.10 vw5c 33

16.00 16.30 h4a 24 15.10 15.40 h4b 30

15.40 16.10 h4c 24

10.00 12.00 Meerdere pakketten 16.10 16.40 h4d 25

van tot Klas x lln x boeken van tot Klas x lln x boeken

10.00 10.30 br1e 29 7 10.00 10.20 br1c 21 5

10.30 11.00 br1f 28 11 10.20 10.40 br1d 25 5

11.00 11.30 br1g 26 11 10.40 11.10 br2d 31 6

11.30 12.00 br2h 20 10 11.10 11.40 br2e 22 9

12.00 12.20 br2i 14 15 11.40 12.10 br2f 19 9

12.20 12.40 br2j 11 15 12.10 12.40 br2g 24 10

12.40 pauze 13.10 12.40 pauze 13.10

13.10 13.30 br2j 11 15 13.10 13.30 m3a 22 6

13.30 14.00 at3a 24 < 20 13.30 13.50 m3b 24 6

14.00 14.30 at3b 21 < 20 13.50 14.10 m3c 24 6

14.30 15.00 at3c 16 < 20 14.10 14.40 ha3a 24 12

15.00 15.30 ha3c 22 12 14.40 15.10 ha3b 25 12

14.00 16.00 Inname vergeten boeken

 Meld je bij ploeg 1 of 2 (zie rooster) om je boekenlijst op te halen.  

 Let op: In de pauze zijn wij GESLOTEN! Lever je kluissleutel in!  

Meerdere pakketten van gezinsleden: donderdag 10.00 - 12.00 uur inleveren bij de Vliegende Brigade.

 Inleverrooster boeken Boekenfonds

Binnenkomst via de junior-ingang (trap)
Inleveren bij hoge trap: kluissleutels;  1e etage: inleveren schoolboeken.

  Vrijdag 15 juli 2022

Ploeg 1 Ploeg 2

BOVENBOUW:

ONDERBOUW:

Ploeg 2Ploeg 1



Tijdstippen en lokalen afname Diatoetsen 
 
 

klas tijdstip lokaal 

BR1A 08.40 - 11.30 uur 17A 

BR1B 08.40 - 11.30 uur 17 

BR1C 08.40 - 11.30 uur 124 

BR1D 08.40 - 11.30 uur 125 

BR1E 08.40 - 11.30 uur 126 

BR1F 08.40 - 11.30 uur 127 

BR1G 08.40 - 11.30 uur 128 

HA3A 08.40 - 11.30 uur 129 

HA3B 08.40 - 11.30 uur 130 

HA3C 08.40 - 11.30 uur 131 

AT3A 08.40 - 11.30 uur 200 

AT3B 08.40 - 11.30 uur 201 

AT3C/GY3A 08.40 - 11.30 uur 202 

      

klas tijdstip lokaal 

B3A 12.00 - 13.40 uur 124 

K3A 12.00 - 13.40 uur 125 

K3B 12.00 - 13.40 uur 126 

K3C 12.00 - 13.40 uur 127 

M3A 12.00 - 13.40 uur 128 

M3B 12.00 - 13.40 uur 129 

M3C 12.00 - 13.40 uur 130 
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