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Activiteitenagenda november 2022 

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 
 
10  12:15 – 17:00 uur Brightlands Heerlen 
 
9 t/m 11 Workshop Vloggen bb 4, kb 4, mavo 4 tijdens CKV les (zie bijlage planning) 
 

15  13:30 – 17:00 uur Beta-dag leerlingen vwo 5, vwo 6 en havo 5 met NG of 
  NT profiel 
 

16  Vwo 6 DNA-practicum 
  Harry Potter pubquiz en filmavond 
 

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 t/m 24 Blauwe zone (toetsvrij) 
 
21  Thuis-activiteit voor leerlingen 
 
23  Voorlichtingsavond HBO voor havo 4 
 
24  Les tot grote pauze 
 
25 t/m 2 dec Toetsweek 
 
30  Informatieavond ouders groep 7/8 
  
02 dec  ’s Middags inhalen lo/bsm 
  19:00 – 23:00 uur Disco leerjaar 1 en leerjaar 2 
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Terugblik: Open Dag 

Sfeer en impressie van de geslaagde Open Dag. 
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Terugblik: Ontruimingsoefening 

Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Op vrijdag 4 november omstreeks 
09:45 uur ging het alarm af. Het betrof een onaangekondigde ontruimingsoefening. 
De leerlingen verlieten de school om naar de verzamelplaats bij de sporthal te gaan. De BHV 
organisatie kwam snel op gang, de school was in een mum van tijd rustig en veilig ontruimd, 
er werd goed samengewerkt. Nadat de BHV'ers constateerden dat het schoolgebouw veilig 
was konden de lessen weer snel worden hervat. Een geslaagde oefening.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beta-dag 15 november 

Slimme ramen die in de zomer de warmte tegen houden en in de winter de warmte gewoon 
doorlaten. Cel- en gentherapie die het afweersysteem kunnen “boosten” of zelfs “upgraden” 
zodat deze wél effectief ziektes of aandoeningen aan kunnen pakken. Of de energiecrisis 
proberen aan te pakken met onderzoek naar de opslag van energie in ijzer en deze via 
verbrandingsinstallaties weer vrij te laten komen. Deze innovaties worden op een steenworp 
van onze school ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Omdat wij niet zo eenvoudig al deze 
bedrijven kunnen bezoeken komen zij naar ons. Op de bèta-dag, dinsdag 15 november van 
14.00 tot 16.30 uur, geven verschillende chemische bedrijven en onderwijsinstellingen een 
lezing. 
 
Voor de leerlingen van 5 havo en 5,6 vwo met een bèta profiel is deze middag verplicht. Zij 
kunnen zich via de it’s learning site van ‘2223-beta-dag’ inschrijven voor een drietal zelf 
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gekozen lezingen. Geïnteresseerde leerlingen van 4 havo en 4 vwo kunnen ook een lezing 
volgen, zij kunnen zich melden bij dhr. Thissen (r.thissen@stichtinglvo.nl). Hieronder de 
tijden van de drie rondes. 
 

14.00 - 14.15 uur Opening van de Béta dag (korte uitleg) 

14.15 - 15.00 uur Lezing 1 

15.00 - 15.45 uur Lezing 2 

15.45 - 16.30 uur Lezing 3 

In de bijlage maar ook op de it’s learning site, staan informatieve teksten waar de lezingen 
per spreker over gaan. Vragen kunnen gesteld worden aan dhr. Thissen 
(r.thissen@stichtinglvo.nl). 
 

HBO-avond (domeinvoorlichting) 23 november 

HAVO4 verplicht 
HAVO5, VWO5, VWO6 facultatief 
 
Op woensdag 23 november vindt de jaarlijkse HBO-avond plaats voor havo 4.   
De avond duurt van 19.00 tot 21.20 uur. 
Tijdens deze avond zullen leerlingen van havo 4, eventueel vergezeld door één ouder twee 
voorlichtingen bijwonen.  
Ouders en leerlingen van havo 4 hebben een separate mail ontvangen met daarin een link 
naar een inschrijfformulier. Via dit inschrijfformulier kunnen leerlingen kenbaar maken over 
welke van de opleidingsrichtingen ze graag informatie willen krijgen.   
Deadline voor het doorgeven van deze keuze is 16 november.  
 
Mochten leerlingen uit havo 5, vwo 5 of vwo 6 ook graag deelnemen aan deze avond stuur 
dan een mailtje naar het decanaat. Zij ontvangen van ons de link voor het inschrijfformulier.  
 
V.Aussems  v.aussems@stichtinglvo.nl  
J.Vaassen  j.vaassen@stichtinglvo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r.thissen@stichtinglvo.nl
mailto:r.thissen@stichtinglvo.nl
mailto:v.aussems@stichtinglvo.nl
mailto:j.vaassen@stichtinglvo.nl
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Harry Potter pubquiz en filmavond 16 december 

- Wat is de patronus van Hermelien Griffel?  
- Met wie heeft Harry Potter voor het eerst 
   gezoend?  
- Wat zijn de drie onvergeeflijke vloeken?  
 
Wist je het antwoord op bovenstaande vragen 
meteen? 
Dan hopen we jouw team op 16 december te 
zien op de Harry Potter pubquiz- en filmavond. 
 
De avond ziet er als volgt uit: 
 
18.15 uur  inloop 
18.30 - 19.15 uur pubquiz 
19.15 - 19.30 uur pauze 
19.30 uur  film 
22.45 uur  afsluiting avond 
 
We zouden het enorm leuk vinden als je in een 
magische Harry potter-outfit komt! De film die we 
deze avond kijken, zal door jullie gekozen worden. Bij 
het opgeven van je team, mag elk team stemmen op 
één van de acht films.  
  
Uiteraard zijn er verschillende prijzen te winnen in de 
volgende categorieën:  

- beste Harry Potter-outfit 
- winnende team 
- winnende huis. 

 
Dit alles onder de bezielende leiding van de 
Quizmasters én de Afdelingshoofden.  
 
Zien we jullie de 16e voor een magische avond?  
Schrijf jullie team (3-5 personen) uiterlijk 13 
november in via de volgende link: 
https://forms.office.com/r/EuXWTMp768 
(let op: je meldt dus je team aan, dat hoeft maar één 
iemand te doen!) 

   
De afdelingshoofden / de organisatie 
 
 

https://forms.office.com/r/EuXWTMp768
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Update Olympic Moves 2022-2023 

De inschrijfperiode van Olympic Moves 2022-2023 is achter de rug.  
We hebben veel aanmeldingen ontvangen. Veel leerlingen willen graag 
deelnemen aan deze scholencompetitie.  
In de bijlage het schema waarin jullie zien dat bij de onderdelen 

“veldvoetbal jongens” en “zaalvoetbal jongens” enorm veel 

aanmeldingen zijn. Wij mogen maar met 1 team per leeftijdscategorie 

deelnemen aan de wedstrijd. Dit betekent dat we op school een 

selectiewedstrijd-dag gaan houden. Het doel van deze selectiewedstrijden is, dat we met de 

beste spelers van school, naar de officiële wedstrijddag van Olympic moves gaan. Tevens 

maken we een lijst met “reserve spelers”, voor het geval een geselecteerde leerling ziek 

wordt of ziek is op de wedstrijddag van Olympic moves. 

In het schema zie je, dat voor sommige onderdelen helaas geen of te weinig animo is. Deze 

onderdelen gaan niet door. De betreffende leerlingen zullen hiervan op de hoogte gesteld 

worden. 

Tot zover deze update van Olympic Moves 2022-2023, Stella Maris College. 

Meer info over officiële wedstrijddagen Olympic Moves en selectiewedstrijden van Stella 

Maris, volgt zo spoedig mogelijk. 

Dhr. Fumarola  
LO docent 
 

Week tegen Kindermishandeling 

In Nederland krijgen nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar te 

maken met kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind per 

klas. In Limburg leggen we ons daar niet bij neer.  

In de week van maandag 14 november tot en met zondag 20 

november is het de Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar is het 

thema ‘Praat met elkaar’. Het doorbreken van het taboe op 

kindermishandeling is namelijk de eerste stap op weg naar steun 

voor het kind. 
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De jaarlijkse conferentie is op woensdag 16 november van 15:00 – 17:00 uur.  

In het programma van dit jaar staat de relatie tussen kindermishandeling en armoede 
centraal. Daarnaast is er aandacht voor de drempels in de zorg bij vermoedens van 
kindermishandeling en geeft het Centrum Seksueel Geweld uitleg over hun werk.  
 
In de bijlage treffen jullie informatie aan over 6 jaar beweging tegen Kindermishandeling. 
 
 
 



Lezingen Beta-dag 

Chemelot innovation and learning labs – G. van Strijdonck  

Bij CHILL werken studenten van MBO, HBO en universiteit samen met bedrijven aan allerlei 

innovaties op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zo werken we ook aan slimme ramen die 

in de zomer de warmte tegen houden en in de winter gewoon doorlaten. Dat doen we door hele 

kleine nanodeeltjes in een coating te zetten. Ze zijn zo klein, kleiner dan de golflengte van zichtbaar 

licht, dat je ze niet kunt zien. In mijn verhaal zal ik er wat meer over vertellen, maar ook wat we nog 

meer met nanotechnologie kunnen doen.  

 Coolbrook – M. Eggen 

Het conventionele stoomkraakproces (van Nafta) vindt plaats in met gasbranders gestookte 

kraakovens, en Coolbrook ontwikkelt een potentieel duurzaam alternatief dat elektrisch wordt 

aangedreven en daarvoor gastubine technologie gebruikt. Vanuit deze ontwikkeling is vervolgens een 

2de productontwikkeling voortgekomen, de RDH, ofwel de Roto Dynamic Heater, een apparaat dat 

gassen kan opwarmen tot zeer hoge temperatuur zonder dat er gasbranders nodig zijn.  

Lonza – R. Heinen 

Het menselijk afweersysteem is soms niet toereikend om bepaalde ziektes / aandoeningen aan te 
pakken. Met cel- en gentherapie kunnen we het afweersysteem ‘boosten’ of ‘upgraden’ zodat het 
wél effectief de ziekte of aandoening aan kan pakken. 
Bij celtherapie gaat het voornamelijk om vermeerdering van specifieke afweercellen, terwijl bij 

gentherapie cellen aangepast worden om hun taak beter uit te kunnen voeren. Soms is een therapie 

een combinatie van beide. Dankzij cel- en gentherapie kunnen o.a. sommige vormen van kanker en 

genetische afwijkingen effectief behandeld worden. 

SOLID & Metalot – T. Ter Horst 

Om over te kunnen gaan op duurzame energiebronnen moeten we meer doen dan zonnepanelen 
plaatsen en windmolens bouwen. Ook zullen we de energie moeten opslaan voor wanneer de zon 
niet schijnt of de wind niet waait. Energieopslag is een van de grootste problemen van de energie 
transitie. Maar hoe gaan we dat oplossen? 
Wij zijn studententeam SOLID van de Technische Universiteit Eindhoven en samen met onze partners 
doen we onderzoek naar de opslag van energie in ijzer. Ook ontwikkelen we verbrandingsinstallaties 
die deze energie er weer uit moeten halen. Zo hebben we samen bijvoorbeeld de Bavaria 
bierbrouwerij van energie voorzien met onze installatie.  
We zullen het tijdens de bèta-dag hebben over ijzer als alternatieve brandstof en hoe wij de 

toekomst van het Nederlandse en het wereldwijde energienetwerk voor ons zien. 

Covestro – C. Jorissen 

Je hoort steeds meer over circulariteit. Maar wat houdt circulariteit nu eigenlijk in? Wat is ervoor 

nodig? In ieder geval moeten producten ontworpen worden voor hergebruik, zodat de waardevolle 

materialen waar ze van gemaakt zijn behouden blijven. Zo wordt afval verleden tijd. 
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SCAN ME

In Nederland krijgen nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar  

te maken met kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind  

per klas. Ongekend. Zeker als je beseft dat achter elk kil cijfer  

een kinderleven schuilt en dat het leed van kindermishandeling 

een leven lang kan duren.

In 2015 is daarom de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 
opgericht. De Beweging is een bestuurlijk netwerk en telt op dit 
moment circa 20 ambassadeurs uit onder andere gemeenten, het 
onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en de keten  
van politie en justitie. Zij maken zich op persoonlijke titel en met 
inbreng van hun eigen kennis en ervaring samen sterk voor het 
terugdringen en voorkomen van kindermishandeling in Limburg.

Kindermishandeling heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van 
een kind. Daardoor kunnen er op latere leeftijd problemen ontstaan. 
Bovendien blijkt dat ouders die zelf een traumatische jeugd hebben 
gehad deze ervaringen vaker dan gemiddeld doorgeven aan hun 
eigen kinderen. Een aantal andere factoren, zoals armoede of 
psychische problemen, kan ook een rol spelen bij het ontstaan  
van kindermishandeling.

De Provincie Limburg ondersteunt de Beweging vanuit een 
aanjagende en verbindende rol. De doelstellingen van de  
Beweging Limburg tegen Kindermishandeling zijn opgenomen  
in de Sociale Agenda.

Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen.  
Dat is de boodschap van de Beweging Limburg tegen Kinder-
mishandeling. Samen maken we het verschil. Het voorkomen van 
geweld tegen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
van elke Limburger. Kindermishandeling vindt namelijk onder  
onze neus plaats. Het gaat om ónze kinderen, in ónze wijken,  
scholen en verenigingen.



In 2021 is in de subsidievoorwaarden van  
de gemeente Simpelveld opgenomen dat  
er bij alle jeugdverenigingen aandacht 
moet zijn voor kindermishandeling. Een goed 
voorbeeld voor andere gemeenten!

In de periode 2019 tot en met 2021 hebben 
bijna 8.500 professionals die met jonge 
kinderen en gezinnen werken met subsidie van 
de Provincie Limburg aanvullende scholing 
over de meldcode kindermishandeling gevolgd.

Lijn 1 
Deskundigheidsbevordering voor (aanstaande) 
professionals en vrijwilligers werkzaam met kinderen

In 2020 zijn er meer dan 
380 Limburgse aandachts-
functionarissen getraind via  
de Landelijke Vereniging voor 
Aandachtsfunctionarissen 
Kindermishandeling (LVAK) en het 
programma Geweld Hoort Nergens 
Thuis. Zij werken met name in de 
zorg en in het primair onderwijs. 

Sinds 2016 zetten alle (beroeps)
opleidingen in Limburg in op het 
thema kindermishandeling. De Zuyd 
Hogeschool loopt voorop om het 
onderwerp standaard in haar curriculum  
te borgen. Onze toekomstige profes- 
sionals weten zo nog beter hoe ze met 
kwetsbare kinderen om moeten gaan. 

Elk jaar benaderen wij Limburgse 
vrijwilligers in de Week tegen 
Kindermishandeling. Bijvoorbeeld om  
een cursus te volgen of met andere  
handige informatie voor het werken  
met jonge kinderen en gezinnen. Er is 
immers maar één iemand nodig om 
kindermishandeling te stoppen.



Lijn 2  
Preventie en vroegsignalering

Vanaf 2021 hebben ervarings- 
deskundigen bijna 70 gastlessen 
gegeven op scholen en opleidingen.  
Zo stimuleren we dat kindermishandeling 
eerder wordt gesignaleerd.

Vanaf 2018 wordt in Heerlen en Maastricht gewerkt 
met HANDLE WITH CARE. In totaal zijn hiermee 
al meer dan 800 kinderen verspreid over 60 
scholen voorzien van snelle steun op school na een 
melding van huiselijk geweld. Snel, vertrouwd en van 
grote waarde voor het kind.

Op voorspraak van de Beweging zijn  
drie landelijke programma’s  
Nu Niet Zwanger, Voorzorg en Stevig 
Ouderschap al in een vroeg stadium naar 
Limburg gehaald. Voorkomen is immers 
beter dan genezen. 

In maart 2022 is een werkgroep voor 
het primair onderwijs gestart met als 
doel het versterken van de aanpak  
van kindermishandeling. Hier zijn  
17 grote onderwijskoepels uit 
Limburg bij aangesloten.

De Beweging ondersteunde het ontwikkelen  
van de app en ‘serious game’ CARE FREE  
door een ervaringsdeskundige. Hiermee  
kunnen jongeren zelf ontdekken of wat zij  
thuis meemaken eigenlijk wel normaal is.  
Reeds 4.134 jongeren maakten gebruik  
van deze mogelijkheid.

Hoe Handle with Care kinderen op school steunt - Augeo Foundation - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7lg4zoKWY_A
https://care-free.app/


Lijn 3 
Bewustwording en communicatie voor alle Limburgers

Sinds 2021 is de Beweging actief op social 
media om nieuws, informatie en persoon- 
lijke verhalen over kindermishandeling te 
kunnen delen met Limburgse professionals. 
Onze berichten worden maandelijks meer 
dan 2.500 keer bekeken.

De Beweging organiseert elk jaar in de Week  
tegen Kindermishandeling een CONFERENTIE  
voor (aanstaande) professionals die met jonge 
kinderen of gezinnen werken. Gemiddeld doen  
hier meer dan 300 Limburgse deelnemers  
aan mee.

Hoe kun je kindermishandeling als  
professional eigenlijk herkennen?  
De Beweging heeft ruim 15.000 waaiers 
over dit onderwerp verspreid onder  
diverse Limburgse organisaties die werken  
met kinderen of jonge gezinnen.

In de eerste lockdown heeft de Beweging  
onder 385.000 huishoudens in Limburg 
informatie verspreid over waar je als ouder of 
kind terecht kunt als het thuis niet meer gaat. 
Deze informatie is ook verspreid door diverse 
supermarkten. 

In 2021 was, dankzij een samenwerking met het 
programma Geweld Hoort Nergens Thuis, de 
tentoonstelling “Wij … doorbreken de cirkel van 
geweld” te zien in de binnensteden van Venlo, 
Heerlen en Maastricht. Deze persoonlijke  
verhalen hebben duizenden mensen bereikt.



https://prvlimburg.bbvms.com/p/default/c/4501810.html?inheritDimensions=true


‘Kwetsbare kinderen kunnen er  

niks aan doen dat ze geboren worden  

in ongelukkige omstandigheden.  

Ieder kind heeft het recht op  

een gelukkige toekomst.’

Emile Roemer, voorzitter van de Beweging

Gezondheid

Domeinen

Publiek

Veiligheid

Ruimte

Onderwijs

Onze ambassadeurs hebben  

uiteenlopende achtergronden … 

en onze lokale bestuurders 

komen uit heel Limburg. 
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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 
 

 

 



 

 

Stella Maris college doet mee met de volgende onderdelen: 

Sport leeftijdscategorie Aantal leerlingen 
die zich hebben 
opgegeven 

Aantal 
toegestaan 
volgens 
reglement van 
Olympic moves 

Veldvoetbal 
jongens 

Klas 1 en 2 54 Maximaal 10 

Veldvoetbal 
jongens 

Klas 3 en 4 26 Maximaal 10 

Veldvoetbal 
jongens 

Schoolteam  20 Maximaal 14 

    

Veldvoetbal 
meisjes 

Klas 1 en 2 13 Maximaal 10 

Veldvoetbal 
meisjes 

Klas 3 en 4 0 Maximaal 10 

Veldvoetbal 
meisjes 

Schoolteam  0 Maximaal 14 

    

Zaalvoetbal 
jongens 

Klas 1 en 2 41 Maximaal 8 

Zaalvoetbal 
jongens 

Klas 3 en 4 14 Maximaal 8 

Zaalvoetbal 
jongens 

Schoolteam  0 Maximaal 8 

    

Zaalvoetbal 
meisjes 

Klas 1 en 2 12 Maximaal 8 

Zaalvoetbal 
meisjes 

Klas 3 en 4 0 Maximaal 8 

Zaalvoetbal 
meisjes 

Schoolteam  0 Maximaal 8 

    

Volleybal  
meisjes 

Klas 1 en 2 4 Maximaal 9 

Volleybal  
meisjes 

Klas 3 en 4 0 Maximaal 9 

Volleybal  
meisjes 

Schoolteam  8 Maximaal 9 

    

Handbal 
Meisjes 

Klas 1 en 2 12 Maximaal 10 

Handbal Klas 3 en 4 0 Maximaal 10 



Meisjes 

Handbal  
meisjes 

Schoolteam  15 Maximaal 10 

    

Veldhockey 
jongens 

Klas 1,2 en 3 13 Maximaal 10 

Veldhockey 
jongens 

Klas 4, 5 en 6 10 Maximaal 14 

    

Veldhockey 
meisjes 

Klas 1 en 2 7 Maximaal 10 

Veldhockey 
meisjes 

Klas 3 en 4 10 Maximaal 10 

Veldhockey 
meisjes 

Schoolteam 24 Maximaal 14 
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