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Activiteitenagenda november 2022 

15  13:30 – 17:00 uur Beta-dag leerlingen vwo 5, vwo 6 en havo 5 met NG of 
  NT profiel 
  Start onderzoek 2de klas door Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg 

 
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 t/m 24 Blauwe zone (toetsvrij) 
 
21  Thuis-activiteit voor leerlingen 
 
22  Nabespreking ASL-testen met mentoren klas 2 
 
22 t/m 24 Feel Good Markt 
 
23  Voorlichtingsavond HBO voor havo 4 
 
24  Les tot grote pauze 
 
25 t/m 2 dec Toetsweek 
 
30  Informatieavond ouders groep 7/8 

Activiteitenagenda december 2022 

02  ’s Middags inhalen lo/bsm 
  19:00 – 23:00 uur Disco leerjaar 1 en leerjaar 2 
 
06  Profiel en pakketkeuze voorlichting klas 2 mavo 
  17:00 – 18:00 uur Informatiebijeenkomst denklessen/verbreding ouders en
  leerlingen leerjaar 1 
 
6 t/m 7 Inhaaltoetsen toetsweek 
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08  08:00 uur Aanmelden Herkansbare Toets vmbo 
  Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 en vwo 3 
 
09  Paarse vrijdag 
 
12  16:00 – 17:30 uur Klankbordgroep ouders HB-leerlingen 
  22:00 uur deadline aanmelden Herkansbare toets vmbo 
 
13  Bovenbouwlessen vervallen na het 4de lesuur, Onderbouwlessen vervallen na 
  het 5de lesuur 
 
14  Oudergesprekken 
  Herkansbare toets vmbo 
 
15  Oudergesprekken 
 
16  Gymnasiumdag 
  Harry Potter pubquiz en filmavond 
 
19 t/m 20 Oudergesprekken 
 
21  Deadline inleveren eerste versie profielwerkstuk 
 
23  Kerstactiviteit alle leerjaren 
 
 
 
 
 

 26 december t/m 6 januari  
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Start onderzoek 2de klas door Jeugdgezondheidszorg GGD 

15 november 

Op dinsdag 15 november start het onderzoek voor de 2de klas door de 
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg. 
Ouders hebben inmiddels informatie ontvangen over dit onderzoek per brief. 
Op 15 november wordt in de klas tijdens de mentorles een vragenlijst digitaal uitgereikt aan 
de leerling. De leerling kan vervolgens met een persoonlijke inlogcode de vragenlijst invullen.  
Het onderzoek bij de schoolverpleegkundige vindt in alfabetische volgorde plaats op: 
 
Donderdagmorgen 24 november 
Dinsdagmorgen 6 december 
Donderdagmorgen 8 december 
Dinsdagmorgen 13 december  
Donderdagmorgen 15 december 
 
Rinske Hoogerhuis,  
Jeugdverpleegkundige 

Feel Good Markt 

22-23-24 november 

Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 november bieden we 
alle leerlingen en personeel een gezonde smoothie aan. Deze wordt 
uitgedeeld op het plein voor de aula. Bij erg slecht weer verplaatsen 
we de uitgifte naar de aula. Leerlingen krijgen van hun mentor een 
bon voor een gratis smoothie die ze volgens onderstaand schema 
kunnen ophalen.   
Daarnaast staan er kraampjes met daarin promotiemateriaal van 
verschillende verenigingen en sportclubs om leerlingen te inspireren. 
Misschien vind je op de markt wel je nieuwe hobby!  
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Informatiedag RWTH Aachen University 22 november 

Voor: Vwo 5/6 

Op dinsdag 22 november 2022 staat een 

informatiedag op de RWTH Aachen op de planning. 

Deze informatiedag is speciaal georganiseerd voor 

studiekiezers woonachtig in Nederlands Zuid-

Limburg. Meer informatie is te vinden via de 

volgende link: www.rwth-aachen.de/limburger-

innen 

 

De Buitenlandbeurs 25 en 26 november 

Voor: Havo 4/5 en vwo 5/6 
 
Op 25 en 26 november vindt in Utrecht de jaarlijkse 
Buitenlandbeurs plaats. Als je geïnteresseerd bent in 
een stage, tussenjaar of studie in het buitenland kun 
je tijdens deze beurs kennismaken met tal van 
mogelijkheden. Meer informatie is de te vinden op 
www.buitenlandbeurs.nl. Hier kun je je ook 
aanmelden om zo een gratis ticket te ontvangen.  
 
 
 
 

CJP pas activeren!! 

Iedere leerling van het Stella Maris College heeft op woensdag 9 november in de schoolmail  
een link ontvangen om zijn/haar digitale CJP pas te activeren.  
Iedere leerling moet dit zelf doen.  
Het aanmelden is eenvoudig en duurt ongeveer 2 minuten.  
Met deze pas ontvang je kortingen bij bijvoorbeeld bioscopen, winkels, theaters e.d. 
Kijk op de site van CJP waar je allemaal recht op hebt. 
Activeer zo snel mogelijk je CJP pas en pak je voordeel. 

http://www.rwth-aachen.de/limburger-innen
http://www.rwth-aachen.de/limburger-innen
http://www.buitenlandbeurs.nl/
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Afspraken verzuim/lesverwijderingen 

Er is een aantal afspraken die gelden voor leerlingen die te laat komen, spijbelen of 
verwijderd worden uit een les. 
Uiteraard wordt u als ouders/verzorgers door de vakdocent geïnformeerd mocht een leerling 
verwijderd worden uit de les. U krijgt dan een mailtje en er wordt een herstelgesprek 
gevoerd met de leerling.  
Mocht een leerling spijbelen dan wordt u op de hoogte gebracht. U kunt zelf ook in SOM zien 
of een leerling ongeoorloofd afwezig is in een les.  

 
Te laat 
Te laat ongeoorloofd = 08:00u op maandag, dinsdag of vrijdag, ouders/leerling ontvangen 
mail. 
 
Spijbelen 
Dinsdag 7e en/of 8e uur: nakomen  
Donderdag 8e uur: nakomen 
Bij veelvuldig spijbelen wordt leerplicht ingeschakeld. Dit kan ook preventief worden ingezet 
na enkele uren. Leerplicht heeft elke 2 weken een verzuimspreekuur op school.  
 
Verwijdering 
Dinsdag 7e en/of  8e uur: nakomen  
Donderdag 8e uur: nakomen  
 
U krijgt als ouders/verzorgers altijd een mail waarin wordt vermeld wanneer de leerling moet 
nakomen.  
 
Vervolg 
Bij meerdere verwijderingen/spijbeluren gaat de mentor met de leerling en ouders in 
gesprek.  
 

Afscheid MR John Hausmans 

In de vergadering van 2 november heeft de Medezeggenschapsraad stil gestaan bij het 
afscheid van John Hausmans.  
We willen hem ook via deze weg bedanken voor de prettige samenwerking en het 
constructieve overleg. 
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In de afgelopen jaren heeft de MR een constructief-kritische houding kunnen ontwikkelen en 
samen met de schoolleiding kunnen werken aan de heropbouw van onze school. 
Inmiddels is de MR vertegenwoordigd in de procedure die moet leiden tot de benoeming van 
een nieuwe rector. 
We wensen John veel succes en werkplezier op zijn nieuwe plek bij DaCapo.  
 

Watertappunt 

Afgelopen week is er hard gewerkt om 
een waterpunt aan te leggen op onze 
school. Het eerste waterpunt is buiten 
aangelegd en binnenkort zal er ook 
binnen een waterpunt worden 
gerealiseerd. Overal gezond en lekker 
drinkwater, duurzaam, gezond, de 
beste dorstlesser zonder calorieën. De 
ouderwetse dorpspomp, maar dan 
helemaal van nu.  
 

 


