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Activiteitenagenda september 2022 

26 t/m 30 anti-pestweek 
 
28  Opstartprogramma LOB 4 havo 

Dyslexiebijeenkomst ouders brugklasleerlingen 
Debat dag havo 3 en vwo 3 

   
29  IST-FES testen klas 1 mavo-havo-vwo/gym 
  Debat dag havo 4 en vwo 4 
  10:20 – 12:20 uur training buddy’s verbreding lokaal 131 
 
30  Herkansingen laatste periode vorig schooljaar basis 4, kader 4, mavo 4, havo 5, vwo 5 

(maatschappijleer en BSM) en vwo 6 
 

Activiteitenagenda oktober 2022 

3  19:00 – 21:30 uur Thema-avond HB Klankbordgroep voor ouders en leerlingen 
 
4  Inhalen afwezige leerlingen IST-FES testen 
  11:30 – 13:00 uur CKV-voorstelling vwo 5 cluster CKV 4 
 
5  Masterclass HB-leerlingen groep 8 
  10:00 – 12:00 uur Excursie toneelacademie havo 3 en vwo 3 
  13:30 – 15:30 uur Beleefcafé leerkrachten groep 8 
 
5 t/m 7  Workshop muziek klas 1 en 2 
 
6   08:40 – 10:10 uur CKV-voorstelling vwo 5 cluster CKV 5 
 
7  Literaire avond Stella Academia 
   
10  Herkansing maatschappijleer mavo 4 
 
10 t/m 14  Toetsweek havo 4, vwo 4 en vwo 5 
  Opstartweek LOB havo 3 en vwo 3 
 
12  Vwo 6 DNA-practicum 

Masterclass HB leerlingen groep 8 
 
15   Open Dag 
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Schoolband 
 

Beste leerlingen van het Stella Maris College,  
 
Heb jij een passie voor het spelen van muziek en vind je het leuk om samen muziek te maken? Kom 

dan bij de schoolband. We repeteren om de week.  
 
Heb je interesse of heb je misschien een vraag, stuur dan een mailtje naar 
st127262@leerling.stellamariscollege.nl. Aanmelden kan tot 1 oktober. 
 
Groet, 
Dries van Kan 

 
 

Cabaret 

Het cabaret gaat dit schooljaar niet door. Daarmee komt aan een jarenlange traditie een einde, maar 

dat geeft ook ruimte om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om een podium te bieden aan 
leerlingen en docenten. We willen alle mensen die binnen en buiten de school de afgelopen jaren 
een bijdrage geleverd hebben aan dit cabaret van harte danken en onze waardering uitspreken voor 
hun inzet.  

 

Yzée Laheij nieuwe jeugdbestuurder  
 
Yzée Laheij uit vwo 6 en woonachtig te Valkenburg aan de Geul wordt de nieuwe jeugdbestuurder 
van het Waterschap Limburg. 
De functie houdt in dat Yzée gaat meedenken over het betrekken van jongeren bij het 
waterschapswerk en neemt zitting in het landelijke Jeugdwaterschap. 
Yzée en haar familie werden vorig jaar zelf zwaar getroffen tijdens de overstroming in Valkenburg en 
dit was voor haar de aanleiding om zich actief te gaan inzetten in de zoektocht naar oplossingen voor 
waterproblemen. 

 
 

Oproep verbreders 
 
Op onze school bieden we leerlingen de kans om zich te verdiepen in een onderwerp naar eigen 
keuze en dit in zowel school- als eigen tijd. Je wordt hierin ondersteund en begeleid door een 
gemotiveerde, getalenteerde en ervaren bovenbouw leerling oftewel een “buddy”. Deze leerling 
denkt en plant mee en helpt je om op koers te blijven met je project. Samen stippelen jullie, 
gedurende dit schooljaar, een traject uit a.d.h.v. jouw interesse(s) en talent(en) met als ultieme doel 
je verwezenlijkingen middels een eindpresentatie te kunnen delen met familie, vrienden, 
klasgenoten, docenten en andere fans. 
Zie het verbredingstraject dus vooral als een uitnodiging om jezelf uit te dagen, te prikkelen en 
geboeid te houden en (nog) beter te worden in een passie of interesse die je al hebt en graag naar 
een hoger niveau wil tillen.  
Heeft bovenstaand betoog je warm gemaakt om dit schooljaar een verbredingstraject op te starten? 
Meld je dan via een berichtje naar i.janssens@stichtinglvo.nl aan en noteer alvast donderdag 20 
oktober 2022 van 09:40 uur tot 11:00 uur in je agenda. Die dag stellen we alle verbreders en buddy’s  

mailto:st127262@leerling.stellamariscollege.nl
mailto:i.janssens@stichtinglvo.nl
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aan elkaar voor en nemen we samen de planning en afspraken voor dit schooljaar door zodat je 
precies weet wat je verwachten kan. 
 
Tot snel! 
Mevr. Janssens 

 
 

Rekentoets leerlingen klas 3 en vmbo-mavo 4 
 
In de laatste toetsweek maken de Leerlingen in klas 3 vmbo-mavo een schoolexamen rekenen niveau 
2F. Het resultaat van dit schoolexamen telt niet mee voor het bepalen van de uitslag voor het 
diploma. Het cijfer van het schoolexamen rekenen wordt wel vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. 
De uitslag van dit schoolexamen zal geen belemmering zijn om aangenomen te worden op het MBO.  
Op het MBO geldt vanaf dit schooljaar dat alle leerlingen op het MBO aan het einde van de opleiding 
een rekentoets afleggen op niveau 3F. Dit resultaat zal bij het MBO wel meetellen bij de diplomering.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij mevr. Souren: k.souren@stichtinglvo.nl 

 
 

Bezoek Kunstacademie Maastricht leerjaar 3 
 

Op woensdag 5 oktober a.s. gaan de klassen Beeldende Vorming van 3 havo en 3 vwo op excursie 
naar de Kunstacademie in Maastricht. Dit in het kader van de profielkeuze en LOB.  
De leerlingen krijgen een rondleiding door de academie en toelichting over welke beroepen er aan 
deze opleiding verbonden zijn.   
De leerlingen worden om 09:45 uur verwacht bij de ‘Maastricht Institute of Arts’ (Herdenkingsplein 
12, 6211 PW) in Maastricht. De leerlingen worden hiervoor lesuur 1 t/m 4 uitgeroosterd. Vervoer is 
op eigen gelegenheid. Vanaf 12:50 uur (5e lesuur) worden de lessen op school weer hervat dus zorg 
dat je weer op tijd terug op school bent.  
 

We kijken uit naar een leerzame ochtend!  
De sectie Kunst 

 
 

Verkeersactieve school 
 
Een jaar geleden is de Verkeersactieve school van start 
gegaan in Limburg. De Verkeersactieve school is ontwikkeld 
voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in 
opdracht van de Provincie Limburg en de Limburgse 
gemeenten. De Verkeersactieve school stimuleert kwetsbare 
en onervaren verkeersdeelnemers, zoals kinderen en 
jongeren zich veilig in het verkeer te gedragen. Ook Stella 
Maris is een Verkeersactieve school. Dat is een school die 
aandacht schenkt aan verkeerseducatie en oog heeft voor 
een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes. Stella Maris is één van de 397 scholen in 
Limburg die als Verkeersactieve school verkeerseducatie een plek geeft binnen de school. 
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Corona 
 
We zijn ons schooljaar weer gezond en wel begonnen. Toch is het coronavirus nog niet helemaal weg 
uit onze maatschappij. Naar school gaan is ontzettend belangrijk voor onze leerlingen. We willen het 
onderwijs zoveel mogelijk door laten gaan, ook als het coronavirus weer oplaait. Daarom heeft de 
overheid een sectorplan gemaakt voor het onderwijs.  
In dit sectorplan staan vier fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang. 
De maatregelen zijn er om besmettingen te beperken en het onderwijs zo verantwoord mogelijk 
open te houden. Scholen moeten hiervoor zelf draaiboeken maken. Ook onze school is bezig met het 
maken van een draaiboek. Dit draaiboek stemmen we af met de medezeggenschapsraad.  
Ter geruststelling: op dit moment hebben we weinig zieke leerlingen en medewerkers. Maar we 
willen wel voorbereid zijn, mocht het coronavirus in de herfst en winter toch oplaaien.  
 

Er zijn vier fases met bijbehorende maatregelen die in een draaiboek komen (van licht naar zwaar): 
- Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, 

hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten; 
- Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor 

mensen met een kwetsbare gezondheid; 
- Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: 

looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden; 
- Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. 

Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties. 
 

We hopen dat het nog lang duurt voordat we ons draaiboek moeten gebruiken. Mocht uw kind toch 
klachten hebben die passen bij corona? Dan kunt u samen een zelftest/een test bij de GGD doen. Bij 
een positieve testuitslag blijft uw kind uiteraard thuis.  
 

Sectorplan: vier fases met maatregelen: van licht naar zwaar 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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Week tegen pesten 26 september - 30 september 2022 
 

De slogan van de week tegen pesten 2022 is; “Grapje! Moet toch kunnen?!” 
 

Samen zorgen we voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier 
hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve norm zet. Daarom doen wij mee 
aan de Week Tegen Pesten. Samen zorgen we voor een fijne en veilige school. 
 

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Samen lachen en plezier hebben zorgt 
voor verbinding en betrokkenheid. Juist in het begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die 
verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet 
om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het 
ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iedereen leuk, of wordt hiermee een specifieke groep 
uitgesloten of dreigt dit de norm te worden? 
 

Het is dus heel belangrijk om kinderen en jongeren te leren wat de positieve maar ook negatieve 
impact van grappen kan zijn. Het gaat over hoe gaan we met elkaar om en wat vinden we wel en niet 
acceptabel. “Grapje! Moet toch kunnen?!” brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, 
grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: is iets grappig of 
grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar 
leerlingen in een veilige setting laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor de 
toekomst.   
 

Wij nemen de week tegen pesten als aftrap voor het thema pesten met betrekking tot de veilige 
school. In dit kader zal in de komende weken in de mentorlessen aandacht besteed worden aan het 
thema “Grapje! Moet toch kunnen?!”, als pesten in het algemeen. Tijdens deze lessen zal ook het 
anti-pestcontract getekend worden door de leerlingen en worden er verschillende activiteiten 
aangeboden binnen dit thema. In deze periode zal ook de mediatheek aandacht besteden aan het 
thema pesten. Er liggen verschillende boeken klaar die over pesten gaan. De leerlingen kunnen deze 
boeken gratis lenen.   
 

Monique van den Broek Anti-pest coördinator  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(tekening gemaakt over pesten door leerling Stella Maris College) 
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Schrijversbezoek Lisa Weeda 
 
  
Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrijver (1989), literair 
programmamaker en virtual reality regisseur. Oekraïne, het moederland 
van haar grootmoeder, staat vaak centraal in haar werk. ‘Aleksandra’ 
(2021) is haar eerste roman en daarmee is zij genomineerd voor de Libris 
Literatuurprijs 2022. Dit jaar werd Weeda al verkozen tot literair talent 
door de Volkskrant.  
Jet van Aalst gaat in gesprek met Lisa Weeda o.a. over haar boek 
‘Aleksandra’, het boek over haar gelijknamige Oekraïense grootmoeder. 
‘Aleksandra’ is het verhaal van een familie tussen Oost en West die maar 
niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. Lisa Weeda 
vond de vorm en de stem om dit indringende verhaal op een grandioze 
manier te vertellen. Het boek was al gepubliceerd vóór de oorlog in 
Oekraïne uitbrak en de afgelopen maanden een bestseller. Tijdens de 
avond is het mogelijk om een boek te laten signeren. 
 
Wanneer: vrijdag 7 okt. om 20u.  
Waar: Stella Maris College Meerssen.  
Entree: gratis voor Vrienden van en leerlingen SMC, € 7,50 voor biebleden van Meerssen, € 10,- voor 
niet-leden.  
Aanmelden via info@bibliotheekmeerssen.nl of 043 364 24 11. Leerlingen en medewerkers Stella Maris 
College kunnen zich aanmelden via m.vanoerle@stichtinglvo.nl  

 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:info@bibliotheekmeerssen.nl
mailto:m.vanoerle@stichtinglvo.nl

