
 
 

 

Meerssen, 19 juli 2022 

Betreft: informatie nieuw schooljaar  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Na een schooljaar van hard werken en mooie momenten samen is het bijna vakantie en kunnen we allemaal 

genieten van de rust en ontspanning die de vakantie brengt. In deze brief staat informatie over het ophalen van 

de boeken, de introductieweek, de startgesprekken en de ouderbijdrage.  

 

Boeken ophalen                                                                                                                                                                             

De boeken voor het nieuwe schooljaar kunnen worden opgehaald op 1 en 2 september. Het schema voor het 

ophalen van de boeken staat op onze website www.stellamariscollege.nl            

Donderdag 1 september en vrijdag 2 september 2022 

Leerjaar Tijdstip Programma 

Alle leerjaren Zie schema website Boeken ophalen 

                                           

Introductieweek                                                                                                                                                                        

Maandag 5 september en dinsdag 6 september zijn lesvrij voor onze leerlingen, we starten op woensdag met 

de introductie. Voor de introductieweek in het nieuwe schooljaar staan er verschillende activiteiten gepland. 

Deze week staat in het teken van het ontmoeten en kennismaken van de klas en teambuilding. 

 

Woensdag 7 september 2022 

Leerjaar Tijdstip Programma 

Leerjaar 1 09.00 – 12.00 uur Introductieprogramma met eigen klas 

Leerjaar 2 09.00 – 10.30 uur Introductieprogramma met eigen klas 

Leerjaar 3 10.00 – 11.00 uur Mentorles 

4 vmbo/mavo 
10.00 – 11.00 uur Mentorles 

12.00 – 15.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

4 havo/vwo 10.00 – 11.00 uur Mentorles 

5 havo 

10.00 – 11.00 uur Mentorles 

11.00 – 11.30 uur Informatie profielwerkstuk 

12.00 – 15.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

5 vwo 10.00 – 11.00 uur Mentorles 

6 vwo 

10.00 – 11.00 uur Mentorles 

11.00 – 11.30 uur Informatie profielwerkstuk 

12.00 – 15.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

 

 

 

 

 

http://www.stellamariscollege.nl/


 
 

 

 

 

Donderdag 8 september 2022 

Leerjaar Tijdstip Programma 

Leerjaar 1 09.00 – 12.00 uur Introductieprogramma met eigen klas 

Leerjaar 2 09.00 – 12.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

Leerjaar 3 13.00 – 16.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

4 vmbo/mavo  Individuele mentorgesprekken 

4 havo/vwo  Individuele mentorgesprekken 

5 havo  Individuele mentorgesprekken 

5 vwo  Individuele mentorgesprekken 

6 vwo  Individuele mentorgesprekken 

 

Vrijdag 9 september 2022 

Leerjaar Tijdstip Programma 

Leerjaar 1 09.00 – 12.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

Leerjaar 2 09.00 – 10.30 uur Introductieprogramma met eigen klas 

Leerjaar 3  Individuele mentorgesprekken 

4 vmbo/mavo  Individuele mentorgesprekken 

4 havo/vwo 13.00 – 16.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

5 havo  Individuele mentorgesprekken 

5 vwo 13.00 – 16.00 uur Sportactiviteit bij sportveld 

6 vwo  Individuele mentorgesprekken 

 

Startgesprekken 

Tijdens deze drie introductiedagen heeft iedere leerling ook een individueel startgesprek met de mentor. De 

mentor plant dit met de leerling. Houd er dus rekening mee dat de leerling tijdens deze dagen volledig 

beschikbaar moet zijn. 

Vrijwillige ouderbijdrage                                                                                                                                                                            

De informatie met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u in de eerste schoolweek.                                                                                                                                                                                                                

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en alvast een succesvol nieuw schooljaar bij Stella Maris. 

 

Zonnige groeten, 

Personeel en schoolleiding Stella Maris College 

 


