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Activiteitenagenda februari 2023 

 
13 t/m 16    Aandacht voor profielwerkstuk havo 4 en vwo 5 in de vaklessen 
 
13 t/m 16    Oudergesprekken bij negatief advies op voorlopige profielkeuze 
     havo 3 en vwo 3 
 
13     30 minuten rooster 
     Leerlingbespreking in de middag 
  Vanaf 20:00 uur Inschrijven keuzevakken klas 3 basis en 3 kader 
 
14     30 minuten rooster 
     Leerlingbespreking in de middag 
     Inschrijven keuzevakken klas 3 basis en 3 kader 
 
15     Deadline inleveren definitieve versie profielwerkstuk havo 5 en 
     vwo 6 
 
16  08:40 – 12:20 uur Regulier les  
  12:20 – 14:30 uur  Carnavals activiteit  
 
17     Lesvrij 
 
20 t/m 24    Carnavalsvakantie 
 
27     30 minuten rooster 
  19:30 – 21:00 uur Webinar 'Spreken of preken: moeiteloos communiceren met je 
     puber' 
 
27 febr/3 maart   Reflectieweek     
 
28     30 Minuten rooster 
  12:30 – 14:45 uur Profielwerkstuk presentaties havo 5 en vwo 6 aan havo 4 
     en vwo 5 
     PTA Duits schrijfvaardigheid mavo 4 vanaf lesuur 5 
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Terugblik: Denkles bovenbouw 

 
Maandag 6 februari stond de tweede denkles 
bovenbouw van dit jaar gepland. De leerlingen 
kregen bezoek van een Tweede Kamer-lid. Twee 
leerlingen vertellen of hun ervaringen: 
 
Afgelopen maandag bezocht Tweede Kamerlid 
Rens Ramaekers onze denklessen. Hier vertelde 
hij over zijn werk in de kamer en het politiek 
proces in het algemeen. De politiek 
geïnteresseerden onder ons waren natuurlijk erg 
enthousiast en stelde tot Rens’ verbazing 
diepgaande vragen. Rens heeft tot in de puntjes 
uitgelegd hoe het politiek stelsel in Den Haag 
werkt en uiteindelijk is er zelfs nog een klein 
debat ontstaan over de functie en het nut van de 
Eerste kamer der staten generaal. Als echte 
Limburgers hebben we het met Rens natuurlijk 
ook nog even gehad over de Limburgse politiek en 
hoe hij vecht voor Limburg in de Tweede kamer. 
Kortom, we kunnen deze middag samenvatten als 
super interessant én super leerzaam. Graag willen 
we Rens Ramaekers bedanken voor deze 
superleuke middag en misschien ziet hij een 
aantal van ons wel over een paar jaar terug in de Tweede kamer. 
 
Floris Soeren (havo 5) & Noor Kostons (vwo 6) 
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Terugblik: Debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis 

Donderdag 9 februari vond de 
provinciale ronde van Op weg naar 
het Lagerhuis plaats. Na twee jaar 
afwezigheid (door corona) deed 
Stella Maris debatteam eindelijk weer 
mee. Voorzitter Noor Kostons (V6) 
heeft de afgelopen maanden het 
team klaargestoomd voor de 
wedstrijd. Woensdagavond werd er 
volgens traditie bij de voorzitter thuis 
onder genot van een pizza de laatste 
hand gelegd aan de argumenten, 
speeches en openingen.  
 
 
 
Donderdag werd het team om 09.30u in Het Gouvernement in Maastricht verwacht om het 
daar op te nemen tegen zeven andere Limburgse scholen. Doordat het debatteam in 
coronatijd stil heeft gelegen, was het voor alle leden van het team (behalve de voorzitter) de 
eerste keer dat ze meededen. Hier viel echter niets van te merken. Er werd stevig 
gedebatteerd over 11 stellingen, waaronder ‘De monarchie moet worden afgeschaft’, ‘Er 
moeten verplicht psychologen op scholen worden ingezet om jongeren mentaal gezond te 
houden’ en ‘Er moet een smartphone verbod op scholen komen’.   
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In de poulefase nam Stella Debate het op tegen het team van het Sophianum (5-2 winst), 
het Valuascollege uit Venlo (4-3 winst) en Groenewald (4-3 winst). Dit resulteerde in een 
finaleplaats tegen het Porta Mosanacollege. Helaas heeft het team de finale niet kunnen 
winnen (3-4), maar met een vrijwel volledig nieuw team werd die tweede plek gevierd alsof 
het de eerste was. We feliciteren de deelnemers: Vee Hermans (M3), Mery Stheins (M4), 
Thomas Vervuren (H3), Elise Ricksen (H4), Roald Currie (H5), Floris Soeren (H5), Fianna 
Currie (V4), Enrico Bruning (V4), Avesta Polad (V5) en Noor Kostons (V6)!  
 
Lijkt het jou nu ook leuk om aan dit soort wedstrijden deel te nemen en om in een gezellig 
team elke dinsdag bezig te zijn met debatteren en argumenten? Meld je dan aan bij het 
debatteam! Dit kan bij Noor Kostons (V6), Lindsay Op den Camp (docent) of Rianne Frissen 
(docent).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stellan 17 – 19 maart 

De Stellan zit er weer aan te komen! In het weekend van 17-19 maart kun je weer naar 
harte lust gamen op school. Dit jaar is er gekozen voor meerdere competities in de games 
Fortnite, Fall Guys en Rocket League. De inschrijvingen starten binnenkort maar nu alvast 
een kleine sneak peak van het programma: 

• Compo’s spelen met je eigen clan 
• Een weekend lang op school gamen 
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• Win de Gouden Ventilator 

• Inclusief eten op vrijdag en zaterdag  
• Slapen in school 
• Movienight 
• Alle hulp die je nodig hebt is aanwezig 

 
Kijk gerust een op stellan.nl voor meer info en foto’s van vorige edities. Verder is er wel een 
heel gave map gemaakt op Fortnite, die check je hier elke dag op de mededelingenborden in 
de aula! 

Oudercursus “Laat je niks wijsmaken” over opvoeden en 

genotmiddelen 

Preventie Mondriaan organiseert dit voorjaar weer de oudercursus “Laat je niks wijsmaken” 
over opvoeden en genotmiddelen.  
 

In deze cursus (zie flyer Laat je niks wijsmaken), bestaande uit drie bijeenkomsten van 2 
uur, leren ouders meer over alcohol en andere drugs en hoe zij het beste in gesprek kunnen 
gaan met hun kind. Ook wordt er inzicht gegeven in het puberbrein, opvoedingsstijlen en 
staat de derde bijeenkomst geheel in het teken van gamen. De cursus wordt ditmaal op de 
hoofdlocatie van Mondriaan in Heerlen gegeven (Filmzaal Mondriaan, John F. Kennedylaan 
301 te Heerlen) op 7, 14 maart en 4 april.  
 
Inschrijven kan tot 2 maart door te mailen naar: preventie@mondriaan.eu 

Vacature “voorzitter Stichting bibliotheek Meerssen” 

Durf jij buiten de boekkaders te denken? Dan zijn we als maatschappelijke bibliotheek op 
zoek naar jou! Binnenkort komt de functie beschikbaar van voorzitter van het bestuur van 
Bibliotheek Meerssen. Het betreft een vrijwilligersfunctie (zie bijlage). 

  

De wereld van de bibliotheek is enorm in verandering. Dat geldt 
ook voor de bibliotheek in Meerssen. Naast de uitleen, is er meer 
en meer aandacht voor ontmoeting en sociale verbondenheid, 
ondersteuning op het gebied van taal- en digitale vaardigheden en 
in eerstelijns informatievoorziening. Het doel, íedereen kan op zijn 
eigen manier blijven meedoen. 
  

mailto:preventie@mondriaan.eu
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Bibliotheek Meerssen is een kleine ambitieuze bibliotheek, bestaande uit een team van 12 
medewerkers en 80 vrijwilligers. De kernwaarden zijn laagdrempelig, gastvrij en in het 
bijzonder ondersteuning bieden voor mensen die extra steun kunnen gebruiken.  
  
Het bestuur van de stichting bepaalt de 
strategische koers, missie en visie en is 
eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding ligt bij 
de manager die een uitgebreid mandaat heeft. 
Het bestuur bepaalt de richting. De manager en 
de medewerkers krijgen alle ruimte om daaraan 
op eigen wijze invulling te geven.  
Het bestuur is onbezoldigd en vergadert ongeveer 
8 keer per jaar (in de avonduren), samen met de 
manager. Beslissingen die geen of weinig uitstel 
verdragen, worden genomen door het dagelijks 
bestuur.  
  
Meer informatie, kijk op 
www.bibliotheekmeerssen.nl of onze socials. 
Interesse? Reacties naar 
info@bibliotheekmeerssen.nl onder vermelding van ‘vacature voorzitter’. Voor meer info en 
vragen kun je contact opnemen met bestuurslid Henk Hausoul via 06-22719415. 
  

 

http://www.bibliotheekmeerssen.nl/
mailto:info@bibliotheekmeerssen.nl

