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Activiteitenagenda maart 2023 

6    Uitwisseling Düren klas BR 2 F/G/H    
    Deadline aanleveren onderwerpen profielwerkstuk havo 4 en 
    vwo 5 
 18:30 – 19:30 uur Info-avond Parijs reis examenjaar 
 18:30 – 20:00 uur Info-avond FLE-reis 
 
6 t/m 8   Exameninstructies in mentorles 
 
7 09:00 uur  Inhaaltoetsen examenklassen 
 09:00 – 17:00 uur Studiedag personeel 
    Studieverlof leerlingen ter voorbereiding op de toetsweek 
 19:00 – 20:00 uur Informatiebijeenkomst training "leren omgaan met faalangst" - 
    leerjaar 1 
 18:30 – 19:30 uur  Info-avond Parijs reis leerjaar 3 
 19:30 – 20:30 uur Info-avond Rome reis 
 
08    Les tot grote pauze 
    Start examentraining leren omgaan met examenvrees bb en kb 
 16:30 – 18:00 uur  Ouderraad  
 
09 t/m 16   Toetsweek 
 
16    ’s Middags inhalen lo/bsm 
 
17 t/m 19   StelLan 
 
20 08:00 uur  Start aanmelden herkansbare toetsen 
    Voorlichting COC in de brugklassen 
 16:00 – 17:30 uur Klankbordgroep HB leerlingen 
     
21    Inhaaltoetsen toetsweek 
    Voorlichting COC in de brugklassen 
   
22    Inhaaltoetsen toetsweek 
 13:40 – 15:20 uur  Denkles bovenbouw 4,5,6 
    Hele dag workshop muziek airdrummen 
 
23    Lesuur 8 en 9 Leerlingenraad lokaal 66 
    VWO 4 oriëntatiedag WO op UM 
    Hele dag workshop muziek airdrummen 
 17:00 – 20:30 uur Diner voorbereiding Romereis (leerlingen en begeleiders) 
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24 20:00 uur   Deadline aanmelden Herkansbare Toetsen 
    Havo 4 en vwo 5 regelen stageplek 
    Hele dag workshop muziek airdrummen 
 09:00 – 14:30 uur Gymnasiumdag 2 -Onderbouw (gymnasiasten klas 1,2,3) 
 
27 t/m 31   Reanimatielessen tijdens de lo-lessen 
 
28 08:15 – 21:30 uur Excursie Tekenen 4 havo, 4 vwo, 5 havo, 5 vwo en 6 vwo 
     Herkansbare toetsen 3 vmbo, 3 mavo, 4 mavo, 4 vmbo, 5 havo, 
    6 vwo (inhalen niet mogelijk) 
    Profielwerkstuk workshops havo 4 en vwo 5: lesuur 6 vervalt 
    voor 4 havo en 5 vwo  
 
29    Herkansbare toetsen 5 havo, 6 vwo  
 
30    Ovb. uitloop herkansbare toetsen 5 havo, 6 vwo  
    Visitatie Begaafdheidsprofiels 
 
31    Voorlichting COC voor leerlingen 5de leerjaar 
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Terugblik: READ 2 ME! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 28 februari 2023 namen 6 kandidaten deel aan de voorleeswedstrijd Read2Me. Dit is een 
landelijk georganiseerde voorleeswedstrijd brugklassers. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen het niveau van de leerlingen. Vmbo, havo en vwo strijden mee in dezelfde wedstrijd. 
Op 28 februari 2023 organiseerde Bibliotheek Meerssen de schoolfinale waarin de 
uiteindelijke winnaar van de brugklassen gekozen werd. De winnaar van de schoolronde was 
Loes van Kan uit BR1i. Zij mag door naar de provinciale ronde die door de provincie op 5 
april in “De Oranjerie” in Roermond wordt georganiseerd. 
Wij wensen Loes veel succes toe met haar voorbereidingen en uiteraard ook héél veel succes 
in Roermond. 
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Terugblik: Olympic Moves Handbalteams 

Afgelopen dinsdag 28 februari reisden 19 meiden van onze school af naar de sporthal van 
Groenewald in Stein. Voor ons de 1e keer dat we meededen aan de Olympic Moves. Het zou 
dus een hele opgave worden om als nr. 1 te eindigen in beide poules, want alleen de 
poulewinnaars konden doorstromen naar de landelijke finales. 
 
De 9 meiden van het 
onderbouwteam (leerjaar 1 en 
2) mochten de 1e bal van het 
toernooi gooien. Onder leiding 
van de 2 coaches, dhr. 
Fumarola en dhr. Ziellemans én 
na een harde yell (zie foto) 
werd er een beetje zenuwachtig 
gestart tegen de thuisploeg 
Groenewald. Tijdens de 
wedstrijd liep ook de tribune 
compleet vol en onder veel 
lawaai en fluitjes van de tribune werd in een spannend slot nipt met 6-5 verloren. De 
wedstrijd duurde net iets te kort. Na een keeperswissel werd direct de 2e wedstrijd gestart 
tegen de torenhoge favoriet Trevianum. De meiden hebben in een pittige pot echt 
gevochten, maar helaas ging de bal er niet zo makkelijk in als bij de tegenstander en dus 
eindigde deze pot in een 16-6 nederlaag. 
 
Na het onderbouwteam 
waren onze 10 meiden 
van de bovenbouw 
(leerjaar 2 t/m 6) aan de 
beurt. Ook zij mochten 
starten tegen het zeer 
uitgedunde Groenewald 
waarbij de nodige 
handbalsters ontbraken 
vanwege een dubbele 
planning op school. We 
hadden dus maar 1 taak: 
winnen en aan het 
doelsaldo werken. Na 20 
minuten spelen werd er 
bij 18-1 afgefloten. Ook 
bij de bovenbouw was 
Trevianum dik favoriet 
aangezien die meiden allemaal op hoger niveau spelen dan onze meiden. De 2e wedstrijd 
wist Trevianum met ‘slechts’ 15-1 van Groenewald te winnen, dus wij wisten dat we aan een 
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gelijkspel in de beslissende pot genoeg zouden hebben. De meiden hebben gerend en 
gevochten voor wat ze waard waren en dat resulteerde in een trotse (zie teamfoto) maar 
wel nipte nederlaag (15-12). Helaas eindigt hiermee dan ook het kortstondige avontuur dit 
schooljaar voor beide teams.  
 

Studiefinanciering 2023 

Voor: Leerlingen en ouders havo 4/havo 5 en vwo 5/vwo6 
 
Kabinetsplannen Studiefinanciering 2023: Wat betekent dit voor jou? 
Misschien heb je al gehoord dat het kabinet vanaf 
studiejaar 2023-2024 de basisbeurs weer wil invoeren 
voor studenten in het hbo en aan de universiteit. Maar 
wist je dat er nog meer plannen zijn? Bijvoorbeeld een 
tijdelijke koopkrachtmaatregel voor als je uitwonend bent. 
En je komt eerder in aanmerking voor de aanvullende 
beurs, ook als je ouders een hoger inkomen hebben. Ook wil het kabinet studenten die 
tussen 2015 en 2023 hebben gestudeerd een financiële tegemoetkoming geven omdat zij 
geen basisbeurs hebben gehad. 
 
Nog niet definitief 
De plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat 
gebeurt waarschijnlijk in juli. 
 
Check wat dit voor jou betekent 
Wil je nu alvast weten wat de plannen straks voor jou kunnen betekenen? Ga dan naar 
duo.nl/stufi2023 voor meer informatie. Daar vind je ook een tool waarmee je in een paar 
klikken  ziet wat de plannen voor jou persoonlijk kunnen betekenen. 
 
 

Webinar studiefinanciering hoger onderwijs/universiteit 

Voor: Leerlingen en ouders havo 5 en vwo 6 
 
Begin jij na de zomer aan een studie in het hbo of aan de universiteit? Dan wil je vast weten 
wat je allemaal moet regelen voor je studiefinanciering. Hoe en wanneer vraag je 
studiefinanciering aan? Wat kun je precies aanvragen? Hoe staat het met de plannen voor de 
herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs? Wat zijn de voorwaarden? En wat 
moet je doen om met je studentenreisproduct te kunnen reizen? 
 

http://duo.nl/stufi2023
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DUO organiseert op 16 maart om 19:30 uur het webinar ‘Studiefinanciering hoger 
onderwijs'. 
In een 45 minuten durende live-uitzending leggen experts van DUO uit hoe 
studiefinanciering werkt, waar je recht op hebt en hoe je het studentenreisproduct 
aanvraagt. 
Tijdens het webinar kun je vragen stellen. Een deel van deze vragen zal in de 15 minuten 
aansluitend aan het webinar worden besproken.  
  
Meld je nu alvast aan via duo.nl/webinar en mis het niet! 
 
Ga je straks naar het mbo? We organiseren in mei een apart webinar over studiefinanciering 
in het mbo. 
 
V.Aussems  v.aussems@stichtinglvo.nl  
J.Vaassen  j.vaassen@stichtinglvo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20230316_1
mailto:v.aussems@stichtinglvo.nl
mailto:j.vaassen@stichtinglvo.nl

