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Activiteitenagenda december 2022 

 
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 

    Project Kruispunt klas 2 
 17:00 – 18:00 uur  Informatiebijeenkomst denklessen/verbreding ouders en 
    leerlingen leerjaar 1 
 18:30 – 21:00 uur  Game-night Global Xplore Indonesië  
 16:00 – 18:00 uur  Vwo 6 filosofie Lumière         
 

14     Oudergesprekken 
    Herkansbare toets vmbo 
    Fiets4save klas 1 
 

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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Activiteitenagenda januari 2023 

09 t/m 27    Reanimatielessen tijdens LO 
 

16     30 Minuten rooster 
 

17     Presentaties profielwerkstuk mavo 4 7de en 8ste lesuur 
 

18     Informatiebijeenkomst doorstroom 3 havo, 3 vwo en 4 g/tl 
 

19  13:40 - 15:20 uur  Denkles Bovenbouw klas 4-5-6 
    Hele dag Bedrijvenbezoekdag klas 2 vmbo 
 

23  17:00 uur   Vakadviezen zichtbaar havo/vwo3 
 

23 t/m 30    Afname cito kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen 
     vmbo, havo, vwo 

 
25     30 Minuten rooster 

    Beleefmiddag leerlingen groep 8 + mogelijkheid voor  
     ouders/verzorgers om school te bekijken 
 

26     Start denklessen klas 1 lesuur 6 en 7 
 

27  23:59 uur   Deadline voorlopige profielkeuze 
 
30  14:30 – 17:00 uur Knooppunten 
 
31  19:30 uur  Ouderavond met als thema;  

    “Mijn kind en genotmiddelen - Hoe pak ik dit aan?”  
 

3 febr    Gymnasiumdag 
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Terugblik: Onderbouw disco-avond 

Op vrijdag 2 december 
hebben de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 genoten van 
een hele gezellige disco. De 
leerlingen en hun mentoren 
hebben flink gedanst en 
Sinterklaas en zijn pieten 
kwamen ook nog voorbij om 
wat snoepgoed te strooien.  
 
Werkgroep onderbouwdisco  
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Gymnasiumdag 16 december 

Vrijdag 16 december brengen de gymnasiasten van klas 1 t/m 6 een bezoek aan Maastricht. 
Tijdens deze dag zullen de leerlingen in gemengde groepen aan de slag gaan met de 
geschiedenis van Maastricht. 
Daarnaast is er die dag ruimte om onder begeleiding van de docenten samen na te denken 
over de inrichting van de optopping, die grotendeels gebruikt zal gaan worden voor het 
onderwijs van de gymnasium-afdeling. De leerlingen worden zowel betrokken in 
de ontwerpfase van de logistieke inrichting als in de brainstormfase van het onderwijskundig 
concept voor deze afdeling.  
De leerlingen van 1I, 2H, GY3A en de gymnasiasten van de bovenbouw zijn daarom afwezig 
tijdens de reguliere lessen op vrijdag 16 december. Op maandag 19 december presenteren 
de leerlingen de opbrengsten aan elkaar tijdens lesuur 1,2 en 3. Ook dan zullen de 
gymnasiasten afwezig zijn tijdens de lessen. 
 

Harry Potter filmavond en pubquiz 16 december 

Vrijdagavond is het eindelijk zo ver: de Harry Potter-avond vindt plaats. De inschrijving voor 
deelname is inmiddels gesloten en 108 leerlingen hebben zich aangemeld om vrijdagavond 
in 26 teams tegen elkaar te strijden!  
Inmiddels hebben alle leerlingen die deelnemen een mail ontvangen met de planning van de 
avond. Er zullen verschillende prijzen te winnen zijn, waaronder voor de beste Harry Potter-
outfit en het beste team. Na de quiz wordt nog één van de acht films gekeken. De teams 
hebben hier op mogen stemmen en Harry Potter and the Goblet of Fire (deel 4) heeft met 
overmacht gewonnen. De organisatie is ondertussen bezig met de laatste dingen, zoals het 
afronden van de quiz en het kopen van de bijbehorende snacks. We gaan er een leuke 
avond van maken! 
 

Invullen enquête voor profielwerkstuk 

Wij zijn Tous Huijnen en Sander Bons uit Havo 5. Wij hebben een enquête gemaakt voor ons 
profielwerkstuk. Een enquête over de invloed van Engelstalige games op de taalvaardigheid 
van jongeren. Het zou heel fijn zijn en van groot belang als jullie de enquête invullen. Alvast 
heel erg bedankt! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RSXSRCmotkTL7-
G2LJbZnDWoKU4aGf5l2mfRclrhhpooXg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RSXSRCmotkTL7-G2LJbZnDWoKU4aGf5l2mfRclrhhpooXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RSXSRCmotkTL7-G2LJbZnDWoKU4aGf5l2mfRclrhhpooXg/viewform?usp=sf_link
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Bereikbaarheid decanaat 

De decanen zijn naast de mentor het aanspreekpunt voor LOB-zaken. Heb je vragen waar je 
met je mentor niet uit komt, kom dan gerust langs in lokaal 210 of mail ons. 
 
HAVO/VWO 
Mevr. Aussems: v.aussems@stichtinglvo.nl 
Mevr. Vaassen: j.vaassen@stichtinglvo.nl 
 
VMBO/MAVO 
Mevr. De la Court: v.delacourt@stichtinglvo.nl 
Mevr. Souren: k.souren@stichtinglvo.nl 
 

Activeren CJP pas 

Maandag 12 december j.l. is er een bericht naar de schoolmail gestuurd met een link om je 
CJP digitale pas te activeren.  
Van de 1127 leerlingen hebben 827 leerlingen hun digitale CJP pasje nog niet geactiveerd.  
Het activeren van het pasje duurt hooguit 2 minuten. 
Het CJP pasje levert bij veel bedrijven een fikse korting op. 
Op de site van CJP staat waar je allemaal korting op krijgt. De moeite waard dus, want 

waarom meer betalen als het met minder ook kan      ? 

Open je schoolmail, zoek de mail van CJP die maandag 12 december nogmaals verzonden is 
en activeer je pas.  
 

Ouderavond “Mijn kind en genotmiddelen – Hoe pak ik dit 

aan? 31 januari 2023 

Als jongeren in de puberteit komen kunnen ze gaan experimenteren met allerlei verleidingen 
zoals roken, het drinken van alcohol of het gebruik van drugs. Hoe gaat u als opvoeder om 
met risicovol gedrag van uw kind?  
Tijdens een interactieve avond over genotmiddelen en opvoeding gaan we in op de invloed 
van u als opvoeder op het gedrag van uw kind.  

mailto:v.aussems@stichtinglvo.nl
mailto:j.vaassen@stichtinglvo.nl
mailto:v.delacourt@stichtinglvo.nl
mailto:k.souren@stichtinglvo.nl
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Hoe maakt u genotmiddelen bespreekbaar en hoe zorgt u ervoor dat u beslagen ten ijs 
komt?  
De preventiewerker van Mondriaan Preventie geeft kennis en tips! 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mevrouw E. Brauers e.brauers@stichtinglvo.nl 
maar is niet verplicht. 
 
Wanneer: dinsdag 31 januari 2023 
Waar: Stella Maris College 
Tijdstip: 19:30 uur 
 

Informatie-avond klas 2 vmbo bb/kb 

Alvast ter info. 
De informatie-avond over het vakkenpakket en over het vak dienstverlening en producten 
vindt voor ouders van klas 2 vmbo BB/KB plaats op 30 mei 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:e.brauers@stichtinglvo.nl

