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Activiteitenagenda september 2022 

19  Klankbordgroep ouders HB-leerlingen 
 
20 Kennismakingbijeenkomst ouders nieuwe HB-leerlingen 
 
21 t/m 23 Brugklaskamp leerjaar 1 
 
22  Start denklessen onderbouw lesuur 6 en 7 
  Excursie CKV vwo 5 
 
27  Rondleiding Sappi Maastricht vwo 6 
 
28  Opstartprogramma LOB 4 havo 

Dyslexiebijeenkomst ouders brugklasleerlingen 
Debatdag havo 3 en vwo 3 

   
29  IST-FES testen klas 1 mavo-havo-vwo/gym 
  Debatdag havo 4 en vwo 4 
 
30  Herkansingen laatste periode vorig schooljaar basis 4, kader 4, mavo 4, havo 5 en 

vwo 6 
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Campagne nieuwe leerlingen 
 
Graag willen we dat nieuwe ouders en toekomstige brugklasleerlingen kennismaken met onze 
school. Op de Stella-Maris-Banner vindt u de activiteiten die georganiseerd worden voor  
schooljaar 2022 – 2023. 

 
 

 
Aanbod kantine 
 
We vinden het belangrijk om onze leerlingen te ondersteunen om gezonde keuzes te maken. School 
heeft daarmee in onze ogen een voorbeeldfunctie. Het aanbod in onze automaten is niet allemaal 
gezond, we hebben daarom de keuze gemaakt om de automaat met snoep weg te halen. We 
bekijken de komende weken met onze cateraar Catermaat hoe we het aanbod in onze schoolkantine 
met gezonde voeding kunnen uitbreiden.  

 

Algemene informatie procedure reizen en excursies   
 
Dit schooljaar organiseren we weer een aantal buitenlandse reizen voor onze leerlingen. Samen met 
onze Medezeggenschapsraad hebben we gekeken naar een rijk en aantrekkelijk aanbod. Hierbij is 
ook rekening gehouden met de kosten, we willen namelijk voorkomen dat de kosten voor 
ouder(s)/verzorger(s) te hoog oplopen.  
Vanaf 1 augustus 2021 vallen de buitenlandse reizen door een nieuwe wet onder de vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze nieuwe wet beoogt dat alle leerlingen, dus ook zij die minder draagkrachtig zijn, 
mee kunnen doen met reizen en excursies. Concreet betekent de nieuwe wet dat u zelf kunt kiezen 
of u voor de reis of excursie wilt betalen. Als organisatie willen we benadrukken dat de reizen en  
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excursies alleen mogelijk zijn als (voldoende) leerlingen en ouders bereid zijn te betalen voor de reis 
of excursie waar ze zich voor opgeven. Anders is het niet mogelijk om reizen of excursies 
kostenneutraal aan te bieden. De school heeft niet de reserves om deze kosten voor zijn rekening te 
nemen. We maken dan ook nadrukkelijk het voorbehoud dat reizen en excursies alleen doorgaan als 
blijkt dat er voldoende betalende deelnemers zijn.  
 
De procedure is als volgt:  
1. De leerling meldt zich aan voor deelname aan een reis of excursie door het betreffende 
aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend en voorzien van de gewenste documenten in te 
leveren vóór de gestelde deadline van inlevering.  
2. Bij de inschrijving geeft u aan of u de kosten van de reis zult voldoen. Heeft u op het ondertekende 
formulier aangegeven dat u de reissom zult voldoen dan ontstaat er een betalingsverplichting. Dit 
betekent ook dat als u later besluit dat uw kind niet meegaat reeds gemaakte kosten in rekening 
gebracht mogen worden.  
3. De school bepaalt na het verstrijken van de gestelde deadline van inlevering op basis van het 
aantal betalende ouders of de reis of excursie doorgang kan vinden. We gaan hierbij uit van 90% 
betalende ouders. Indien dat niet het geval is en er zijn wel reeds betalingen door ouders verricht, 
worden deze uiteraard gerestitueerd.  
 
Binnenkort ontvangt u meer informatie met betrekking tot het aanbod voor dit schooljaar.  

 

 
Ben jij de buddy die we zoeken? 
 
Beste bovenbouwer, 
 
Help jij graag anderen? Nam je zelf deel aan het verbreden de 
voorbije schooljaren of vind je het fijn anderen te motiveren en het 
beste uit zichzelf te halen?  
Mede door Corona, kwam ook het verbreden op een lager pitje te 
staan. Middels het nieuwe opzet (werken met buddy’s) blazen we dit 
samen met jullie nieuw leven in! 
Hieronder een korte samenvatting van de essentiële informatie. 
 
Wat te verwachten: 

- Andere leerlingen helpen 
- Brainstormen, klankborden 
- Plannen  
- Aanspreekpunt (ik zit even vast, wat nu?) 

 
Via Its komt er een groep voor verbreders + buddy’s-> snelle 
communicatie met elkaar en met begeleider(s) (I. Janssens) 
 
Tijdpad 22-23: 
-  Opleiding buddy’s (29 september 10:20 – 12:20 uur)  
- Introductie buddy’s aan verbreders (oktober) 
- Evaluatie 1 (december) 
- Evaluatie 2 (februari) 
- Evaluatie 3 (april) 
- Presentaties projecten / afsluiting 25 mei 2023 
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Pro’s: 

- Je doet iets voor een ander 
- Je bent autonoom -> bepaalt zelf wanneer je hiervoor beschikbaar bent en via welke weg 
- Het hoeft niet allemaal in je eigen vrije tijd, je kan hieraan ook werken met jouw leerlingen 

tijdens je lesuren (hierover maken we nog afspraken!) 
- Certificaat bij afstuderen. 

 
Iets voor jou?  
Opleiding/introductie donderdag 29 september 10:20 – 12:20 uur. 
Graag vóór dinsdag 20 september een mailtje naar i.janssens@stichtinglvo.nl 

 
 
Reminder: Jaarlijkse thema-avond klankbordgroep HB 
 
Op maandag 3 oktober 2022 organiseren wij als klankbordgroep hoogbegaafdheid onze jaarlijkse 
thema-avond. Na 2 jaar Corona zijn we blij dat we jullie weer op school mogen ontvangen. 
 
Deze avond, met als thema “Blind Vertrouwen”, zal worden gegeven door onze gastspreekster Esther 
Crombag. Met haar lezing over onbegrip, obstakels, hoop, vertrouwen, kansen en het realiseren van 
doelen hoopt ze een inspiratiebron/voorbeeldfunctie te kunnen zijn voor meer en hoogbegaafde 
leerlingen.  
 
Esther Crombag – Blind Vertrouwen 

Toen ik elf jaar oud was werd ik van de ene op de andere dag volledig blind. Ik herinner mij de angst 
en verwarring uit die periode nog goed. Niet alleen voor mij maar natuurlijk ook voor mijn familie en 
omgeving. Het leven zinvol richting geven kan al ingewikkeld genoeg zijn met een goed functionerend 
paar ogen, laat staan zónder.  
Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik, koste wat het kost, een ‘normaal’ leven wilde leiden. Dat werd 
mijn missie, waarbij ik mij vasthield aan de stelregel ‘kan niet bestaat niet’ en ‘durf te geloven in je 
eigen kunnen’. Het was een lange weg van vallen en opstaan. Van het leren van braille tot het Cum 
Laude afstuderen als Meester in de rechten en docent rechten aan de Maastricht University. 
Daarnaast stortte ik mij op de wielersport en werd ik viermaal Nederlands Kampioen op de tandem in 
verschillende disciplines. www.esthercrombag.nl 
 
Aanmelden voor deze avond, al dan niet samen met uw zoon/dochter, doet u door uiterlijk 26 
september een mail te sturen naar blindvertrouwen.smc@gmail.com. Vermeld in deze mail het 
aantal volwassenen en kinderen, zodat we hier rekening mee kunnen houden. 
 
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur, aanvang lezing 19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur 
Locatie: Stella Maris College te Meerssen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.janssens@stichtinglvo.nl
http://www.esthercrombag.nl/
mailto:blindvertrouwen.smc@gmail.com
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SomToday 
 
Foutmelding afwezigheid 
Van een aantal ouders kregen wij de melding dat zij in de ouder-app 
geen gebruik meer kunnen van de functie om hun zoon/dochter afwezig te melden.  
In de app verschijnt volgende foutmelding: 

 
Wij hebben navraag gedaan bij de helpdesk van SomToday en het 
probleem is bij hen bekend. Het is echter nog onduidelijk waar het 
probleem vandaan komt. Het kan verschillende oorzaken hebben; soort 
telefoon, besturingssysteem van de telefoon enz. 
 
In sommige gevallen helpt het om de app te verwijderen, opnieuw te 
installeren en opnieuw in te loggen, maar dit werkt niet bij alle 
accounts. 
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar voorlopig is deze nog 
niet voorhanden. 
 
Werkt de app niet, kunt u wel inloggen via de browser d.m.v. knop op 
onze site of via https://lvoc.somtoday.nl/  
 
 
 
 
 

 
Toegang ouders/verzorgers in SomToday 
Tot wanneer hebben ouders en verzorgers recht op toegang tot de ELO van hun kind? De wetgeving 
bood geen sluitend antwoord. Daarom heeft het OCW een handreiking geschreven over dit 
onderwerp, met inachtneming van de AVG. Somtoday heeft dit advies overgenomen en de toegang 
van ouders en verzorgers tot de ouderaccount op de leeftijdsgrens van 18 jaar gezet. 
 
In de handreiking van het OCW staat over dit onderwerp: 
''Scholen zijn (wettelijk) verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van een minderjarig 
kind. Deze informatieverplichting geldt tot 18 jaar. Ouders moeten hun kind kunnen begeleiden en 
moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen. Tegelijkertijd heeft een kind 
recht op privacy, ook ten opzichte van zijn of haar ouders. Scholen zijn op grond van 
onderwijswetgeving niet verplicht om alles wat zij over het kind weten op te nemen in het  
leerlingvolgsysteem en zijn dus ook niet verplicht om alles actief te delen met de ouders. Het 
uitgangspunt in de privacywetgeving is ‘data-minimalisatie’: scholen doen er goed aan om alleen 
persoonsgegevens op te nemen die noodzakelijk zijn voor het leerproces‘’. 
 
Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, blokkeert voor ouders en verzorgers automatisch de 
toegang tot hun ouderaccount. Een leerling mag vanaf die leeftijd zelf aangeven of de ouders en 
verzorgers wel of geen toegang tot SomToday mogen krijgen.  
 
Het geven van deze toestemming kan door middel van het sturen van een mailbericht aan 
e.smeets@stichtinglvo.nl o.v.v. de leerlingnaam en de klas.  
De 18+ leerling blijft toegang houden tot zijn/haar leerlingaccount, maar hierin zijn bepaalde functies 
– zoals het digitaal afmelden – (nog) niet toegankelijk. 

https://lvoc.somtoday.nl/
mailto:e.smeets@stichtinglvo.nl


 
7 

 
 
Voor leerlingen die geen toestemming geven aan ouders voor het gebruik van de ouderaccount geldt 
dus dat zij zich zelf alleen telefonisch (043-3586100) of via de mail (info@stellamariscollege.nl) 
kunnen afmelden. 
 
Vragen over SomToday 
Voor problemen met inloggen, opvragen nieuwe inloggegevens of alle andere vragen m.b.t. 
SomToday kunt u een mail sturen aan e.smeets@stichtinglvo.nl. 
Vermeld u in de mail a.u.b. altijd de naam en de klas van de betreffende leerling(en). 

 
 
Boekenweek van Jongeren 2022 
 

Van 16 tot en met 25 september vindt de Boekenweek van 
Jongeren plaats. Dit jaar werkten weer drie topauteurs mee aan 
het geschenkboek dat op school tijdens de lessen Nederlands 
gebruikt wordt: spoken-wordartiest Gershwin Bonevacia, 
historicus en schrijver Daan Heerma van Voss en YA-thrillerauteur 
Chinouk Thijssen. 
 
Aan de vooravond van de Boekenweek van Jongeren maakt een 
jury van jongeren twee winnaars van 'Het Beste Boek voor 
Jongeren 2022' bekend: één in de categorie Oorspronkelijk 
Nederlandstalig en één in de categorie Vertaald. 
 
Tien boeken, vijf in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig 
en vijf in de categorie Vertaald, zijn genomineerd voor de prijs 
Beste Boek voor Jongeren.  
 

In de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig zijn genomineerd: 
• Centaur – Chris Polanen (Lebowski) 
• De afwijking– Dries Muus (Ambo Anthos) 
• Lily – Tom de Cock (Pelckmans) 
• Stenen eten – Koen Caris (Atlas Contact) 
• Zonder titel – Erna Sassen (Leopold) 

 
In de categorie Vertaald zijn genomineerd: 

• De Godden broers – Meg Rosoff, vertaald door Jenny de Jonge (Luitingh-Sijthoff) 
• De overlevenden – Alex Schulman, vertaald door Angélique de Kroon (De Bezige Bij) 
• Het meisje met de luidende stem – Abi Daré, vertaald door Arjaan en Thijs van 

Nimwegen  (Signatuur) 
• Het onzichtbare leven van Addie LaRue – V.E. Schwab, vertaald door Merel Leene (Boekerij) 
• Zeis – Neal Shusterman, vertaald door Lydia Meeder (Pelckmans / Blossom Books) 

 
De boeken kunnen in de schoolmediatheek geleend worden. 
 

 

mailto:info@stellamariscollege.nl
mailto:e.smeets@stichtinglvo.nl

