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Activiteitenagenda oktober 2022 

17  Workshops profielwerkstukken (havo 5 + vwo 6 hebben t/m 8ste lesuur les) 
 

17 t/m 21 Reflectieweek en 30 minutenrooster   
 

18  Inhaaltoetsen toetsweek 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
    
19  Inhaaltoetsen toetsweek 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
  Screening havo 3 
  Workshops profielwerkstukken (havo 5 + vwo 6 hebben t/m 8ste lesuur les) 
 

20  Screening vwo 3 
  Meet & Greet i.s.m. Zuyd Hogeschool havo 5 
 

24 t/m 28 Herfstvakantie 
 

31  Inschrijven keuzevakken klas 3 en 4 basis/kader en klas 4 mavo 
   

Activiteitenagenda november 2022 

1  Screening basis/kader 2 
 

2  Screening kader/tl 2 en mavo/havo 2 
 

7 t/m 11 Afname van de OSV in de brugklassen 
 

8  Voorlichtingsavond HBO voor havo 4 
  Practicumtoets havo 5 scheikunde titreren lesuur 6 t/m 9 
   
9  13:40 – 15:20 uur Denkles Bovenbouw klas 4,5,6 
 

9 t/m 11 Workshop Vloggen BB4, KB4, MAVO4 tijdens CKV les (zie bijlage planning) 
 

15  13:30 – 17:00 uur Beta-dag leerlingen bovenbouw met NG of NT profiel 
 

16  Vwo 6 DNA-practicum 
 

16 t/m 18 Workshop Vloggen bb 4, kb 4 mavo 4 tijdens CKV les (zie bijlage planning) 
 
17  15:30 – 16:00 uur vergadering Leerlingenraad lokaal 66 
 
18  Blauwe zone (toetsvrij) 



 

 
3 

Open Dag 

We kijken terug op een gezellige, drukke en succesvolle Open Dag. Veel leerlingen en ouders 
hebben onze school bezocht. Er was volop gelegenheid om de sfeer te proeven, proeflessen 
te bezoeken, vragen te stellen. In de eerstvolgende nieuwsbrief leest u meer hier over. 

Bezoek Kunstacademie 

Woensdag 5 oktober 2022 werden alle 3de jaars leerlingen havo/vwo verwacht voor een 
informatie praatje en rondleiding door de kunstacademie in Maastricht.  
In het kader van LOB en de aankomende profielkeuze is het belangrijk om als leerling te 
ervaren wat er allemaal aangeboden wordt.  
De meeste leerlingen denken bij de kunstacademie enkel aan het beroep kunstenaar, maar 
er is zoveel meer... Denk aan beroepen als designer, architect, docent, sieradenmaker, 
zeefdrukkerij, illustrator en nog véél meer.  
Ook kregen de leerlingen een rondleiding bij de nieuwe opleiding "scientific illustration".  
Kortom een leerzame ochtend voor iedereen.  
 
Wij wensen iedereen veel succes met het maken van de profielkeuze.  
 
De kunstsectie  

Excursie 4 vmbo/mavo 

 
 
Op donderdag 13 oktober gingen alle 4de jaars leerlingen 
vmbo/mavo met de bus naar Maastricht. Ze bezochten eerst 
kunsthuis Marres. Daar kregen ze een rondleiding over 
Indiase en Nederlandse kunst met het thema migratie. Dit 
bezoek sloot goed aan bij het thema 
“Burgerschapsvorming”. Een tentoonstelling die 
authenticiteit én kleur uitstraalde en anders dan anders 
bleek te zijn.  
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Daarna werd er een bezoek gebracht aan de 
Cannerberg om in de NATO bunker de 
videotentoonstelling No Eccess, bestaande uit 21 
video werken, te bekijken. In een groen verlichte 
setting gingen onze leerlingen in groepjes op 
weg, op zoek naar 2 zelf gekozen video's over 
hetzelfde thema. Ze maakten veel foto's om later 
een opdracht te kunnen maken bij het vak ckv.  
 
Wij kijken terug op een geslaagde excursie dag 
en danken alle begeleidende docenten voor deze 
fijne dag.  
 
De kunstsectie 
 
 
 

Infocafé-Jongeren Netwerk Limburg 

 
Wil jij graag iets doen voor anderen? Je 
netwerk uitbreiden? Andere jongeren 
ontmoeten en je persoonlijk verder ontwikkelen 
in een vrijwilligers- of bestuursfunctie? 
  
Wees dan op dinsdagavond 18 oktober vanaf 
19.00 uur tot 21.30 uur welkom tijdens het 
infocafé van JNL in Theaterhotel de Oranjerie 
in Roermond. Onder het genot van een 
(GRATIS) hapje en drankje vertellen wij je 
graag meer over hét jongerennetwerk in 
Limburg! Kun je daarna bekijken of het iets is voor je. 
 

Kom je alleen of met anderen? Meld je dan even aan via info@jnl.org.  
 
 
 
 

mailto:info@jnl.org
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Olympic Moves scholierencompetitie 2022-2023 

Het Stella Maris College gaat dit schooljaar meedoen met 
de grote scholensportcompetitie Olympic Moves!  
Olympic Moves is een initiatief van KVLO en NOC*NSF en 
is sinds 2003 uitgegroeid tot de grootste 
schoolsportcompetitie van ons land.  
Door Olympic Moves krijgen middelbare scholieren de 
kans om samen met schoolgenoten een leuke competitie 
aan te gaan tegen andere scholen en hun vaardigheden 
en kwaliteiten te gebruiken.  
Er doen inmiddels ruim 350 middelbare scholen aan mee, 
dat is bijna de helft van alle middelbare scholen in 
Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het programma 
jongeren enthousiast houdt voor sport en hen - door 
samen te sporten - onvergetelijke en fijne momenten 
bezorgt. 
 
Het Stella Maris College doet dit schooljaar mee met de volgende sporten: 
veldvoetbal, zaalvoetbal, handbal.  
De mogelijkheid bestaat dat bij voldoende 
aanmeldingen (vóór 1 november) we ook mee 
mogen doen met de sporten volleybal en/of 
veldhockey.  
 
Voor alle sporten vormen wij: 

- een onderbouwteam (klas 1 en 2),  
- een bovenbouwteam (klas 3 en 4) 
- een schoolteam (klas 5 en 6) 

 
Is er voor een bepaalde sport veel animo, dan 
volgen er selectiewedstrijden. Alle leerlingen mogen 
deelnemen aan de selectiewedstrijden ook als je de 
sport niet beoefend. De geselecteerde leerlingen 
vertegenwoordigen de school tijdens de voorrondes 
die door het hele land worden gehouden.  
De winnaars van de voorrondes plaatsen zich voor The School Final. De locatie is nog niet 
bekend. 
Mocht je het leuk vinden om deel te nemen aan een of meerdere sporten in aanloop naar de 
voorrondes van Olympic Moves dan meld je je bij je LO docent. Geef je naam en klas door 
en geef aan voor welke sport je kiest. 
Olympic Moves vindt plaats onder schooltijd. 
 
Veel plezier met de voorbereidingen en succes met de selectiewedstrijden. 
De LO-sectie 



Planning Workshop Vloggen  
  
woensdag (9-11 en 16-11) Workshop - Vloggen Lessen CKV van J. van den Bosch-Grooten. 
Uiterlijk aanwezig docent 8:05 u  
Opbouw 8:10 - 08:40  
Ronde 1 08:40 - 9:30   (K4A) 
Ronde 2 9:30 - 10:20   (K4C) 
Afbouw 10:20 - 10:50   
  
Workshop Vloggen donderdag (10-11 en 17-11) Les CKV van M. Kroese. 
Uiterlijk aanwezig docenten 13:05  
Opbouw 13:10 - 13:40  
Ronde 1 13:40 - 14:30  (K4B) 
Afbouw 14:30 - 15:00  
  
Workshop Vloggen vrijdag (11-11 en 18-11)  Lessen ckv van J. van den Bosch-Grooten 

Uiterlijk aanwezig docenten 8:05  
Opbouw 8:10 - 8:40  
Ronde 1 8:40 - 9:30   (B4A) 
Ronde 2 9:30 - 10:20  (M4C) 
Ronde 3 10:20 - 11:10  (M4B) 
Pauze 11:10 - 13:40  
Ronde 4 13:40 - 14:30  (M4A) 
Afbouw 14:30 - 15:00 
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