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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  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) 
 
23  HBO-avond 
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Screening profiel ASL  

Voor leerlingen en ouders van 2 vmbo-mavo 
 
Op dinsdag 1 november en woensdag 2 november wordt bij de leerlingen van leerjaar 2 
(b/k/tl/h) ter ondersteuning van de profielkeuze een screening op capaciteiten, 
schoolvaardigheden en interesses afgenomen.   
 
De screening start om 8.40 uur en is uiterlijk na lesuur 5 klaar. In onderstaand schema is te 

zien op welke dag en in welk lokaal de leerlingen aanwezig moeten zijn. Na de testdag zijn 

er geen lessen meer.  

Lokaalindeling  

Dinsdag 1 november Woensdag 2 november 

BR2A Lokaal 128 BR2C Lokaal 128 

BR2B Lokaal 129 BR2D Lokaal 129 

  BR2E Lokaal 130 

 

HBO-avond havo 4 verplaatst! 

De eerdere aangekondigde HBO-avond voor leerlingen en ouders van havo 4 zal dit jaar om 
logistieke redenen voor onze school niet plaatsvinden op 8 november op 
Bonnefantencollege, maar op 23 november in ons eigen gebouw.  
Tijdens deze avond zijn de leerlingen en ouders van havo 4 van Stella Maris College, Bernard 
Lievegoed College en Porta Mosana College van harte welkom zijn om twee voorlichtingen te 
volgen. Ze Kunnen hierbij kiezen uit een aantal voorlichtingen die steeds over een groep 
opleidingen in een bepaalde richting gaan, bijvoorbeeld opleidingen in de richting economie 
en management of in de richting techniek en ICT. De uitnodiging om in te tekenen, met 
daarin ook een overzicht van alle voorlichtingen volgt begin november.  
 
Decanaat Valerie Aussems 
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Zuyderlandacademie-vmbo-GT4, havo 4/5 vwo 5/6 

Meet-and-greets Verpleegkunde Zuyderlandacademie 
Wil je je oriënteren op de opleidingen Verpleegkunde? 
Wil je graag in deze richting in het ziekenhuis werken? 
Vraag je je af wat het verschil is tussen MBO verpleegkunde Topopleiding en HBO 
verpleegkunde? 
Of vraag je je af of Verpleegkunde technische stroom voor jou interessant is? 
Dan is onderstaande informatie interessant voor jou! 
 
Zuyderland MC gaat in de maanden januari en februari 2023 een aantal meet-and-greets 
organiseren voor leerlingen die interesse hebben in een verpleegkundige opleiding (MBO 
Klinische Zorg, HBO Duaal Klinische Zorg en HBO VT).  
De meet-and-greet is een 2 uur durende middag waarin uw leerlingen kennis maken met 
studenten in opleiding tot verpleegkundige en de opleidingsfunctionarissen van het 
Zuyderland MC ziekenhuis. Studenten kunnen in vraag en antwoord treden met deze 
personen. Er zal vooral ingegaan worden op het beroep verpleegkundige binnen het 
ziekenhuis.  
 
Voor de geïnteresseerde leerlingen is er een mogelijkheid om na het doorlopen van deze 
meet-and-greet zich in te schrijven om een dag(deel) mee te lopen met een student 
verpleegkundige.  
 
De meet-and-greets zijn alleen bedoeld voor leerlingen. 
 
De meet-and-greets vinden plaats op: 
 

- Locatie Heerlen 
16-02-2023         14.00 – 16.00 uur  
 

- Locatie Sittard-Geleen 
30-01-2023         14.00 – 16.00 uur  
27-02-2023         14.00 – 16.00 uur  
 
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan een meet-and-greet geef dan aan je 
decaan door op welke dag je wilt deelnemen. Je decaan zorgt dan dat je wordt 
ingeschreven.  
Aanmelden uiterlijk 10-11-2022. 
 
Decaan mavo: Karlien Souren – k.souren@stichtinglvo.nl 
Decaan havo/vwo: Valerie Aussems – v.aussems@stichtinglvo.nl 
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Invullen vragenlijst 

Als CJG043 zijn we momenteel bezig met het (beter) afstemmen van onze content en het 
gebruik van onze kanalen op de behoeften van ouders in de regio. CJG043 is het digitale 
informatie- en adviespunt op het gebied van opgroeien en opvoeden voor de Maastricht 
Heuvelland gemeenten. 
Om input te verzamelen hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld: Vragenlijst CJG043 - 
CJG043 
Onder alle deelnemers verloten we een aantal kaartjes voor Fun Valley. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fvragenlijst%2F%3Futm_source%3DOuders%2B%252F%2BVerzorgers%26utm_campaign%3D34b0716047-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e03766ad61-34b0716047-535459240&data=05%7C01%7Cj.hausmans%40stichtinglvo.nl%7Cf1e80324bc2343fb550208dab6759bbc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638022913493017204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gUrKjGSfnQRlri1hMXeBtedriEhEcqyrbGX03968mAM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fvragenlijst%2F%3Futm_source%3DOuders%2B%252F%2BVerzorgers%26utm_campaign%3D34b0716047-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e03766ad61-34b0716047-535459240&data=05%7C01%7Cj.hausmans%40stichtinglvo.nl%7Cf1e80324bc2343fb550208dab6759bbc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638022913493017204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gUrKjGSfnQRlri1hMXeBtedriEhEcqyrbGX03968mAM%3D&reserved=0

